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تقلىيم

تشكلباجتماعها(ظلأ،فلسطينحولجسام؟حداثالآونةهذهفىسيةالسبا!حةتزدحم

نتاجهوالتاريخعلمكانولما.الظدمةالمرحلةدوالإسلاميةالعربية(متناتاريخفىهائامحوزا

الأحداثتلكبواقعماصلةلهموفوغافتناول،حولهمايحاكىأنا؟حثاختارفقدالفى،

4ء؟ه،ي!أبرتينوروجارداعوبدياالرابىحررهاخطباتثلاثةنصوصعلىوقعمابعدخامة

فقد،لهمبديلأوقالقدسمناتخذواالذينالإيطالييناليهودأحدوهوحكلهلكا!ولأ+!!535

فلورنابمقاطعةفواحيهاإحدىفىوعايقام،045عامفىالإيطاليةبرتينوروبلدةفىولد

شوال81.اام486أيهوبر26فىللسطينإلىالهجرةعازئامنهاوخرج)1(،عءولحمه)ع

هـ.،398الأخرجمادى3.اام488مارس25فىالقدسبوصولهرحلتهوانتهتهـ.،198

هاتولىحتىإياهامستوطئاهناكالمظمبهواستقر،ونصفعامحوالىترحالهفىاستغرقوبذلك

العمربهوللوربماهـ.)2(،169-159ام.ا051عامفىوإماهـ.509ام./505عام

لى30"حكولونسلومونجوزيفيدعلىعوبدياتتلمذوقدهذاهـ.379./ام553عامحتى

برتينوروفىحاخائااورابتايمبحانمنمكنتهدينيةعلوئاعلمه.كاالذىثه)35ولهشأوله)5

الطلممدائنأعجبمنبأفاايلادىعثراظس!القرنمنالأولابصفلىبرليطفورومفها)1(

الجميةبابيوتغاعةوافاشهر،كلبالقرعةيخبونائخاصومجكمي،وحكومةوثراءأتاعاالمجى

والأديرةالكبرىال!ئىماويكثر،واقماقفةمنكايةعلىوالمدية،الفخمةوالظدقوالثوارع

وزخارلهاتماثيطذلكعلىويثهدوالفون،العلومذبارعينعظفارجالأمجتمعهاأنجبوقدوالمتثصت،

تابعةكانتالتىيزامديةيهابماالأرافىمنالكثرعلىالايحواذمنللورناحكومةتمكنتوقدابهرة.

ميهةحبثى،حن:وتقديم!رجمةالميلادى،عثراظصالقرنعالملىطلوررحلةبرو:طفور،انظر:!.

.482-472صم.،2052-اهـ.234،الظهرة،الديهاثقافة

ل!أ+كا!ح،!3لاهساأ3ح،!م!+"وله5"،ه!ولاهولث!3(ول)1اسك!!ع+".!!م!ي!ول7،+،()

ع35لاأءلأ؟5م!ح)ح4،،أ12".1307ح(!.4:لأكاع43ءأأحلأولع،!3.ول..يلا4،!"ءأ"أ؟ا)5ء44+! لأ+"ولحلأ55

؟أهعم3)لأء"35لا"ك!!)159-)11.107.609).80ء.بم!ا05؟0*40!أع،3ل!حلاح+ه(ح.4)"أ"لأس!ع"

ث!،،+4434دع*أ5؟س!+ءلأح51هح4أ،.51077.".لأ،س!4.،لاع*مم!353"ه*هآ34،)299"ول+.!ح+أ+5مس!ا

((.."7440"،أمهلاملا+ع+4!بارينورا(فعوبديا))آخرمثابهبرسمأجاناالصويذكر



9لم

الدينرجالبهار!تيعدرايلاقبيحملمنوكانإيلأ)1(.منسوئاباممهااممهالمقالتى

علمهم.لعةإيهمالموجهةالألنلةعنوالإجابةيةاللىالأح!مإملىاربوسهمالذيناليهودى

فىنفوذألهمأنكما،ألإسلامةالدولفىالمفتى"وريماثلايهودىالمجتمعفىدورهموكطن

ابظامى)2(.القفانىالجهازنطقعنخروجهرغمئيةالقصالسلطة

تجفمينعنىقد!ةطاس!،كال!كا،4ولس!)34أدلرناثانال!ناب!ثطاليهودىاكشروكان

لندنفىمدرتالتىأ"س!)3طكا!أا!57!س!االيهودرحلاتمجموعةفىالثلائةباتالخطنموص

ميهةفقهانحطوولتمننخاقدالأولينبنالحطأنإلىأشارقدوكان.،ام039عام

الديهوريدعلىالأ"نيةباللفةترجمتهاتمثم،القدسإلىوبيعت،الحوؤتة!عءكا!ولأس!برججانس

أما.مجموعتهفىوإيداعهاالإنجليزيةإلىترحمهاعلى))أدلر((عكفثم،كالماس!ل!4مس!لمطيخبور

لهوتوجد3!،أأأ"3+أول!ذلماالااالبريطالأالمتحفيفمهانحطوطةمننسخةفهواكلثالخطاب

منلواتأربعحوالىقي3!4*ة!)ولمموةالااماركسالكسندروضهاالعبريةباللفةترجمة

ايلاثةباتللخطترجمةظهرتوقدهذاأيفا)3(.اليهودرحلاتمجموعةفىالإنجليزيةباللغةنثره

،صفحاتثلاثمنمقدمةسبمهاأيفتا)4(الإنجليزيةاللغةإلىالقدسفى.ام299عامفىصدرت

والتواريخأماكنواالعبريةالألظظبعضبتوفيحإلامعنيةتكنلمالقالحواشىببعضتذللهاوتم

منتدقيقأأكرلأفانظرأنصوصىتأدلرن!ثر،ماعلىالاعتمادآثرا؟حثأنإلا.الموثقةغر

ايرجمحرصحينفىترجمتهافىإفافاتبأىيدخكلملأنهذلكمؤخزاظهرتالتىالنموص

ثوبفىوضعهبغرضالأعلىبالنصأخلتجمايةعباراتتفمينهاعلىباتللخطالآخر

منبالعديدباتالحطفىالواردةالدةبمغاهاةإلالتكتملراسةاللىلهذهتكنلمالواقعوفى،قضيب

بنيشولامالرابى))رحلةثل:عليهاا!بقةسواءالأخرىاليهوديةالمصدرفىمثلاقا

059اما594عامفىطلب((هـ.)5(و))خطب01886ام481الفوقىى((ماحم

أس!أ؟مه+ملال!،ولأ؟كا!"ولا*ه"735ع(،).4س!"+7ء3+احس!ولس!ا35آهأ؟؟،"4ء57أ؟4مه1()

+،!لا+س!الا!*أمولص!!كا"(س!ح+ص!(41ة8-1)4094لا!+أم؟؟؟ذلأ!+لاها5ث!+ع115الأا4ول4:4"؟أ!هلأا5

لعل!3ءعا+الس!ر+5!اس!+"512991"21-90.

.922صام.،199،القاهرةمدبولى،ميهةالحدئة،ممرلىايهودملفعلى:عدهعرفة)2(

ول4اامع5.ول.،(ء4.):لىع"أ3؟347+!11س!م5،ط04+5+،)039"!.902.(3)

ا+!+الما"4،33ظ7057!هأ،4ولء!((،).3س!"+اس!7ء13عولعا35آهأ؟"،ول4،70؟،أهم)،(

+4!+عول3.لاأحما+ءأ،؟ع*4ععول(8841-))594.:ل!،*"اء"(هلى!3+س!،+ءالس!4؟ل!اعولا2991.

ل!"؟س!لاا1لا+!عول".ا"ءول"4ع+5م75،،3ءأا(1أ+س!م+4آهلأكاة"ألم!ع؟5لاا1،+!س!ول."(5)

7؟؟+ع)+ح1481ول،05.:+أ.ل،.+.54ول4ا)مس!.ج*،.اهسول4،+ه)،0.039"802.56-1
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دونالتىللمز؟عرةالمطوالمشجةالإسلامةالممادرمنقيلغردبعلىمقابيياعنففلأمى)؟(

هذاأنشلثمنوما،موضعهفىكلالدراسةثايافىعليهاأيعرثوسيغ،خطاباتهبدياعايخها

ابحثجوانبعلىالوقوفي!ئرتالتىماتالمعلرمنكئراوئقدالممدريئالدةمنالزخم

امختلفة.ا

منيمكنالتىالأميةوالحفاريةاكريخيةبالدةمفع!أفاتبينملئاعوبدياخطاباتوبقراءة

الوسطىالعصزرترةمنالأضرةالعقودقاليهودتجمعاتعلىخاصةبمفةفالوقوخلالها

منعددأكلتجثمكانأالمتوسطالبحريثرقفطقةفقذاقاالمجتمطتعلىركذلكزهائا،

ظلفىفلسطينعنففلأالمصريةالدياركلتوكذلك،الجهةهذهفىالأوربيةوالجزرالمدن

م!اجرمنمرسلةخاصةاتجماعةإنسايخةعلاقاتتعكسالحطابات!نتوفىالمملوكى،الحكم

بالزخمتميزتحضاريةماددالأولىبالدرجةتضمنأنهاالطبيعىفمنومديقه،وأخيهوالدهإلى

منأنهاعلىوتمف.الاتجاهاتقعددمطولتقريرلثكلفىعرضهاقدماحبهاكانواضح،الر

وهىالاولمالهجرى.التاسعالميلادى/ثاظمىالقرنأواخرفىاليهوديةالرحلةأدب

مروزاإيط؟منخروجهمنذالقلمأمحابمناليهودالدارسيناثمقفينأحدرحلةتسجل

الدولةيخاءالإسكندريةثغرإلىومولأالشرقيةايوسطابحروجزرالبحريةتالمحطمنبالعديد

.القاهرةولغرهلهبالنحبةابهرةالطعمةالرحلةكلتأنلبثتوماابحر.علىالمطلالمملويهة

رأىالتىفلسطينوبايحديداثمحيثالشرقىالدولةهذهبخاحإلىالبرارىوشقمهاانتقلثم

مدينةاللة،مدينةحيث)2(نحبهفيهايقفىانيجبالذىالأبدىوالموطنالطريقمهىفيها

القدلى.

وللا،3س!134(ولاحولع3ر3941!.!.،ح.4،ل!(330+4+أع66،"أ"735!+ه،+أ:"(ء7!3(اح(1)

3!عولح)مهأ؟46"4!57أ؟4هم!أ+حول53هأسولس!ول6ولءح،ث!ح(1488-،)40914"؟1،0لأ
(5لى34+حا،+حللاأءلا،3،+س!3973.00-299،1..

ثكلتوقدعوبديا،خطاباتعنتمامأففملةبذاقاقانمةممدريةمادةيعدطلب(())خطبأنويلاحظ

نأعلىففلأ.الدراسةموفوعباتالحطفىالواردةاثنراتمنكرأوضبطتأكملتلأفانظرأىكبرأ!ة

ن!إنماعادىتلمذدبرالطلبيكنولماثلائة.عوبدياخطباتآخرمنفقطلواتخسبعديهبالخطاب

أيضأ.الدراسةبغرضالتهدسإلى53،مم!حاعأليلياكهأخوهومعهفلهإي!يامنوفدقدو!ن،أساذهعوبديا

معلومعوبدياقبرأنأم.299عامالقدس!طبةاثلار4عوبدياخطباتايفمناليهابناشريذكر)2(

انظر:.ايومإلىيزورونهزالواماايهودوأن،القدسفىمكانه

"ة+!ه5!،+أحاء"أكاحول،+ه؟735ح(،).4ءا)+س!7!3+اس!ولحسا33همألأ؟!"7440"ءأهم!+أ+حهم05

.((05
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الذىالقصصىالأديبروحطإتهبينيحملرفيغاأدبئاأسلوئاالحطاباتصاحبأسلوبيعد

نجدهمافبهزا.مقنعةفعالةالمعلومةإبلاغفىأدواتهوكانتأخاذ.تصويروالسردالوعفيجيد

الأوروبىالمجتمعينمنكلداخلسواءاليهودبأوفاعيقلقيخماخاصةالمقارنةعنصري!خدم

المجتمعينداخلتخصهمحيمافاعليةأكثرالمظرنةعغرويبدو.المملوكىالإسلامىأوالجوسطى

لفةوهى،الزمنأواورفاتأوالأثمانتقديرفىالأرقاماستخدامأيغاأدواتهومنواحد.وقتفى

القوليصحوقدالحطابات،ولمدون.ائمويةالنسبيحتخدمنجدهأحيائابلتخطح،لاوافحة

وميلهبالآخرةالفوزفىونزعهتديئتعكسفهىالسطور،بينالواضحةنزعاتهالرحلةمدون

والتدريس.للعلموحبهالاتجماعىالعملفىورغبته،ؤويهنحوالاجتماعىالواجبكدية

تكمنالعملهذاإيث!يىتأهمبان،اظصةإيثكايىتهبحثأوعلميةدراسةلكلكانو!

المفعمالعامسىالسباكخوبرغماظصة،نوازعهالهايهودئةشخصية!باتعلىيقومأنهفى

بحكمبصعوبةتجردابىحثأنإلاجرائممنايديهمتقترلهماجراءالعم!رهذامناطلىبالنفور

اللازمينوالحيدةالموضوعيةإلىالومولبغرضمفادشعوليأىمنوالتاريخيةالعلميةالأمانة

يذكرأنعوبديااعتادفقد،إليهالتبيهإلىيدعوماهاككذلك.التاريخيةالدراساتلنإح

فكلثمومن،بالأتراكالدولةح!مإلىيثيرماونادرأ،بالعربواليمنالمملويهةالدولةشعوب

اللف!ن،تعنيهيخماالمدققةالاختلافاتبعضبرغمالمسلمينهميعنىفإنهعده،العربإلىإشارة

لاقمامونظزا.وردتكماالعربإلىايإشارةمعملالتطعلىابىحثحرصمافكثراوعليه

عنعامةإلثاراتتردمافأحيائاذاقا،باتالحطلاتجاهمواكبةبايهودالحاصةبالمادةفقطالدراسة

يغلبوالق،المجتمطتهذهالحاصةالدةدراسةالصعبمنوكاناحتفنتهم،التىالمجتمطت

ئشكلأفاالمعروفمنالتىالاقتماديةبالنواحىايعلقةالدةعلىهذاويندرج،التعميمعليط

مادةفاتعفت.الجوانبهذهعنالحديثعنديخمهملمعوبدياأنبيداليهود،لدىخاصةأ!ية

صلبمعتماشيمالعدمأيفئاالاقتصادىالجانباستبعادتمفقدوعليهأيفئا،بالتعيمكهاخطباته

نا(يفئاإيث!يىتمنإضاتهيمكنوما.فحسباليهوديعنىيمافقطلتخمف!الدراسة

تخصاجتماعةخلفيةلتطلطإمانظزاعباراتهبعضتفسرفىاثكلبعضاحيائامادفالباحث

إمكانهقدرحاولابىحثأنإلادية،خلفيةعلىلاعتمادهاوإما،بالحطاباتالمعنييناليهودذويه

الحلفيات.هذهتبيانفىتساعدالتىالأسانيدإيجادعلىتعينهالتىالدةتوفر

المتبع:المنهج

ها،يسترشدأنالباحثآثرالتىالأسسأرسىعوبديافمانالبحثإنجازفىالمتبعالنهجعنأما

وقائععيكأقصأنلى))اممحلهيقولوفيه،لوالدهبهأرسلالذىالأولخطبهبدايةفىوذلك

وتقالدعاداتلكأعفبأناتباعهعلىتميتالذىلبهجوفقأاللأيةوحتىالبدايةمنذرحلتى
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معالمتبادلةعلاقاقموطيعةحياقموقائعمتناولأبزيارقاقمتالتىالأماكننحتلففىاليهود

بلادمنمهاجرآ،ثقافةذادينرجلباتالحطمدونكمانول(()؟(المدنهذهفىالآخرينالس!ن

وأدلةمعلوماتمنيكفىمايضمنهابأنجلىيزاكانفقدابة،يخهاابهفةبثتالتىإيطالب

،متعددةوياتنحتلفةبقاعفىوالعلميةوالاجتماعيةوالدينيةفهاالشاييةاليهودأحواللوصف

وعاصرالأموردقانقإبرازبفرضالمظرناتعقدعلىالأحيانمنكررفىالمحتوطناعمدوقد

المنهجهذااعتمادعلىابىحثشجعمماالمختلفةالمجتمطتأشكالبينالاختلافأوالاتفاق

حرصوقد،الأخرىالمتاحةالمعامرةالمصدرفىالواردةبا"دةمستعيئاأمكنماالمقارناكريخى

التىلبظعالجفرافىبالترتبالايزاماليهودمجتمعاتعلىانصب!تالتىدراشهفىأيفاالبحث

مهابكلاظمةالجزئياتيفيفكانأنهإلا،الأولخطابهفىالمستوطنوتاولهاها،أقاموا

نسيجمنشاملةدراسةإلىالوعولبغرضموضعهفىكلوالثالثاكفىبينالخطفىوالواردة

سرلحطوفقآالأماكنترتيبجاءولذاالآخرتبعفهاتكملقجانسةفقراتشكلفىواحلى

يخها.اليهودجماعةثقلوفقأحتىأوفها،كلأهيةحسبوليى،الذهابرحلة

الوصفىالتارفيابهجاقيابىحثأنفىالدراسةهذهإنجازفىايبعالمنهجنلخصأنويمكن

يتناولهاثم،عباراتأوأسطرفىكبرتدخلدونالأصيلةافىدةبعرضنفسهملزفاالنقدى

ابىراتبترتيبالالتزامعدميعنىوهذاالدة،ترتيبيلزم!نماوأجائا.والدراسةبايحليل

مماطرةيحمعمخانسةفقراتإلىالومولبغرضتامبثكلعوبدياخطباتفىوردتك!

سةالسبفباراتاكلشلوعلى.قالبهفىكلآخربموفوعويتبعهمتكاملآ،موفوغالتعطى

والإداريةوالاجتماعةوالعمرانيةالدينيةالأبعادعباراتأما،الأولالمبحثفىتجتمعوالحرب

تسهيلبغرضوذلك.وموضعهاتجاههفىفكل،العلميةوابة،وتقاليدهماليهودوعادات

تصنيفهابعدالدراسةمجملهامنتتألفالتىالمادةترتيبأنإلىايويهيجبوقدهذا،الدراسة

يأتىثمومن،الرحلةسرخطمعمتففالهاخدمةموفوعهاداخلوظفتقدموضوعئاتصنيفا

بالرموبمدينئاظعةالدةتأتىحيثهاالمرورتمالتىالبظعاهيةاولويةحسابعلىهذا

.والقدسالظهرةقبل33!الاا!ولأميسياو5+!ا!!

وحدةفىدقائقهاعلىللوقوفباتالحطنصعلىبالاطلاعشغوفاالفرىيكونوقد

يفمتذييلأابحثيتفمنحيثذلكللهابىحث،منتدخلدونحالهاعلىمتصلةموضوعية

4،60،"،أه.هأح.ا،0.12.0)(
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اللجوءدونالإمكانقدرحريأترجمتهاعلىابىحثحرصوقدالثلائة،الخطاباتلنموصترجمة

ولو-مؤخزاصدرتالتىالإنجليزيةالترجمةعلىلوحظكما-والجمالياتالأدبياتإلى

بئالعملهذاللانتفاعوتسهيلأكذلكأكر.وهاغرونفاعليهاتففىأنفالكاناستخدمت

فلورنساموطنهمنبدايةعوبديارحلةهامرتالتىالمواقعأوبالمحطتملحفاتضمينهإلىالباحث

ثانيأوملحقأعوبديا.يقديروفقأاليهودأسرأعدادذاكرأالقدسالجديدبموطنهوانتهاءيايطلب

وكذلك.اثلالةانباتفىعوبدياهامرالقوالموانىوالبريةابهريةوالطرقالملاحيةبالحطوط

والعرية،الأجنيةالمصدرأهمتفمقانمةمعللموضوعالحادمةوالحرائطالألثكالمنعدذا

قدعوبدياوفعهاالتىباتالحطأنالاعتبارفىواضينالعمليكتملهاالتىالمراجعأهموكذلك

فهيجعلالذىالأمرفيها،أقدامهترسخانوقبلو!القدساتخاذهمنالأولىالفترةفىخطها

المختلفة.المعامرةالممادرخلالمنيدعمهاماإلىتحتاجمادةكتماباتهومن،أجثرجلا

الهجرةدوافع

قيامهثمومنعوبديا،لهجرةالحقيقيةالدوافععلىباتالحطثنايامنالوقوفيجبوبداية

والدهبعاطفةمحفوفاالقدسمستهدفاعوبدياخرجفقدتدويها؟علىحرمهمعهذهبرحيه

أحدبروزكانإذإليهاوالهجرةتركهعلىابئتضجيععنعاطفظتنهلمذلكومعابشة،

نأالابنومالبث)1(.الأخرىاليهودأسربينبهللظهىمدعاةماأسرةفىالدينيةللعلومالدارسين

ويتحدثمنى((مستاغتعودلنفماعذاالآنمن))إنه:لهيقولحيثوالدهم!لبإلىاستجاب

نأأسألواللةحالاأ،33أ!المثبحيدعلىبناؤهايعادسوفالتى))وهى:يخقولالقدل!عنإليه

وفكرة)2(((آمين.وسعادةحبورفىصهيونإلىتأتىأنوعسىولعل،العودةهذهنضهديجعلت

ي!ههمرزأح!أع11أ،وله+ء3أاأس!43ول4ث!(ع!أهعس!+ل!3":"+س!ذ3"ع0آ)3،س!لأ40*+ع(1)

مأاالأاأول:حلا)،لا3ع03آ،لأءذس!3*)111!كث!،ع4.كالا!أ!اء،!47أ4"3ء"هح"ح+!5ةكا511.5"لا16أ3؟س!4

لأ..3"!999،1ح+57114."5(ر-6ر،)9378."ةل،+063لااه")لاه!ولا)+15؟أهم"4عل.3*ح4+هساه،ول

،8891."81ر.

كا!4،أ،لة"055حأ،.،244.0.(2)

الثهصلىمحمدالرسولبقدومايوراةتبزإلىتضرفهى،الاسلامىللمفهوموفقأالمثاحبلفظةيحضوفيما

أم.(418-هـ.821)تالقلقثلىىراجع((بخورهالأرضتثرقالذىالمفط))الكوكبوسلمع!

لىأما؟562-2هصه،31ب،4191-3191القاهرةالإنحا،مناعةلىالأعثىصحأحمد:أبوالبس

سحأىمثحالعبريةالكلمةمنالثقتالمخلصالمحيح:تعنى))مثاح((عوبلىيا؟كلىوبايالىايهودىالمفهوم

لىيقىخاصةبقداسةيمغالالهمنمرسلثخصإلىوتثر.ايعبقبلال!هنوالملكرأسالمقدسبالزيت

الدينرجالويفر.الأممجمعصهونتسودوحيد،اللامع!داودنلمنإرصاله،ساعةتحينحتىالطء

ف!ن-ولذاايهودى،الثعبيرتبه!التىالذنوبعنناتجبأنهداودفلكلاعادةالمثاحومولتأخرايهودى
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وجهاؤهاقدمجثبالرموتركهعدلوالدهالمريحةقولتهفىأيفئاتبورفل!طينإلىابزوح

أننىبيد!الدروسلإلظءيهمفيماالبظءأمقابللىبهرراتبتقديمقرروا)القدعرفئاإله

س!"+35"4!ث!أثالميطدأرض،الأرضتلكأبتفيه،ماإلىالوصولفىفقطأرغبكت

ذكرعارةعوبدياساقوقد.لرحلتهالأساسىالهدفهىالقدسأنتأكدثمومنررة))1(((4

فىأعدادهمأخذتكط،عظمىمحوةإلىالآنطريقهفىالظبراليهودمحدإن:يقال))غذايخها:

كلطتهأنإلا،الموضعهذافى(ثيوبيايهوديقمدكانأنهورغمجديد)2(((منأخرىمرةالتزايد

علىيزيدأوعامينمروروبعداليهود.أمجادإجاءنحومدرهبهيجثىعماواضحب!ثكلمعبرة

ذلكوبررإعما،ها((وإعادةللحكنىمهيأةغدتالميطد))(رضبأنأخاهأبلغالقدسإلىهجرته

))وعلىمؤخزاالرأسلفريةدفعهمفىاليهودمعق!امحلمرسومالمملوكيةتالسلطباستصدار

اللةبفضلولعله،إي!العودةفىأخذوااليهودمنالقدسغادرواقد!نواممنكثزافإنذلك

)3(وافرايملمال"ء4يهوذاسبطيعودأنكذلكولعلهوالهيهل،المدينةباءيعادأنوعونه

صرالمطوكان)4(((المقدسالجبلفوقسئجذادتةالجميعويخرجديدمنليلتق!نالمشطكلأ)"45*أ

فىالأمالأمجردتتخطلملكنهامثاهة،عاراترددقدماحمبنميشولامالرابىاليهودىالرحالة

الذىالعمقالمحتوىإلىعباراتهترقلمثمومن)5(.آثامهمإلىاليهودتشتمرجغاالزيارة

مدوناتانمنبركمصهيونأرضإلىوالعودةالهجرةلىالرغبةعنفهتعبئراعوبديااستخدمه

ثمومن-الميلادىعشراظمسالقرنمناكسعالعقد-واحدةزمنيةفترةفىكتاليهوديين

الرابىنجانجيل،بعدجيلأاليهودوجدانفىايرسبالعبرالأبالتراثكليهطتأثرمنالرغمفعلى

عنيختلفبذلكوهوعاطفى،بث!كلإلاالمقدسةبالأرضالارتاطبخزعةيشعرنالممضولام

ذويه.إلىالبحارعبرنقلهوحاول،وقلمهقلبهالاستيطلىالفكرتملكالذىعوبلىيا

عكىعلى،مريمبنعيىابىبثخصكدهمارتجطتافالالمجيةالرؤيةوغيفتوتهم.مرهونة-عودته

المزيد.ولمعرفةمهون.إلىالمضرالثعبعودةيعنىالمثبحوعولانجث؟اليهوديةفىيةالمشطالفكرة

،القاهرة،الثروقدار،الأولىالطبةب،8والمهونية،واليهوديةايهودموسوعة:المحررىعدالوهاب:راجع

.792-492ص،!هام.،799

كا!44أثلا،5055أ("412.0.(2)

كااأ832.0،4.()

ا؟أ824.0.4.(3)

وافرايميهوزاسطا(4)

7ح5؟لاا1،+!حول".7حول،"ح+5م175(س!+-055حأ01،".)71.96ر.691.)(
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عثراظس!القرنأواخرفىواشطنهافلسطينإلىبالهجرةاغذالذىالقراركانذلك،على

للفكرباببهبكزا!نأنهعلىدينىشاسىبدافع!نالهجرىاكسعأواخرالميلادى/

ظروفظلفىالهجرةوكانتاطديث،العصرفىإلاتبورلمالذىالاشيطلىالمهيولأ)1(

الاستعمارى.الفكرمامننوععنالنهايةفىاسفرتباليهودأحاطتودييةواجتماعيةسياسية

ابزعاتتواكبأنهاإذ،بالسياسةتلكالشخميةدافعيهتمطغأنالمستغربمنوليس

قوافيخ!فىتسرنزتانإلا.النهضةعصرالعصر،هذافىاوروباشعوبسادتالتىالقوية

الهيكل.وبناءالميطدوأرض3!مم!!)2()ح!133إيعرائيلبأرضلارتباطهالأصيلالدفيالدالعمع

فلطينيهودمسارتفيرلىعملتاسعتالتىعوبديالثخمةتثكلهالذىاثقليتغحهناومن

وروحهاعندهالكتابةواقعأنإذ،الوسطىالعصورأواخرفىلماسئاثمومنوعلمئا،اجتماعتا

هذاعقليةجسدتهالآونةتلكفىاليهودعنداشيطالىفكروجودعلىتؤكدباتالحطفىالكمامنة

وجودعلىدليلخررولعلاكريخية،الحقةهذهفىلديهمالمشنرللفكرنموذخاالمستوطن

وطنهإلىئانيةعودتهعدمالحطاباتصاحبعندالمهيو!الفكرعلىالجنيةالاشيطيةابزعة

فلسطين.فىمينةمهمةإنجازهدفالطيىفىالأملى

التيايبرلينقدسعلىويطلق،قلعةيعنىعبرىالأعلقوالايعم،المعاجمفىزممتهكذاصفيرن:)1(

رمزيامعقالعمورمرعلىصهيوناسمواكحب.ممليههعاصمةوجعلها،اللامع!داودابىعليقااشولى

المقلىس،ال!بقموس:وآخرونعدالملكبطرس:راجعوللاشزادة.ملكهمإعادةفىاليهودتطلطتيجحلى

عرفتسيايةنظريةلووفعتالأف!رهذهتبلورتثمعهون؟مادةأم.،999،الظهرة12،الطبة

بربومناثانالأ"!ال!تبيدعلىام.398لىمرةلأولالمعطلحهذاظهرجث2،أولهأ+5بالمهويخة

.812ص،.م5791،هرةالظ،العرولمجمعا:لبأبوطمود:نظرا.+،"،لال!3!+هكا!ع

والعبالالهبوحدةايغئايقولونالذيناليهوديرىكطللطينهىكيلإسرارضاىيلي!رإرص)2(

المختاربالثعبلارتباطلاأخرىأرضأىتديهالىتفوقالتىالمقدمةالأرضوهى،مقدسةوحدةوالأرمبى

العوريحطعولمبمماسه،ابلدانجمعقاساممهتاركالقدوس))الواحدأنعلىينصالذىايلمودإلىاستادا

الأرضهذهلىالكنىأنحكطؤهمويرىيرافي((أرضسوىيرانيللجماعةتمحبأنجديرةبلادأيةعلى

فهوخارجهاالمقمأمامؤنأ،اتجارهيمكنيحرانيأرضداخليبعقمن)الأنليلمودوفقأالإيمانبخزلة

الميطدبأرضايهوديةالديانةثعانرارتطتوقد،عدهمايطدأرضايفأهىيحرافيوأرضله((إلهلاإنحان

راجع:المزيدعلىوللوقوفجديد،منأمجادهميممواايهودإلي!يعودالقالأرضفهىبهزا،ارتا،

أيفأ:انظر820-78ص،هباليهودموسوعة:الصرىعبدالوهاب

ل05،لا)5،ول!لاه،اولي!أ؟أ+هآه"أس!؟"عل،"266.
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الجغرافية:عوبديارؤية

مادةمنتخلبرأنهابدايةنلحظعوبديا،رحلةفىالمختلفةالجوانبدراسةقالحوضوقل

خطتضمناقاإلاممادرها،ودتةلوفرةاطلىعمرنافىقيمةزاتغرتكونقدجفرايخة

فقد.عيناهرأقاكطهامرالقللمخمطتالطمةالجغرافيةالملامحمنوكثئرا)!(الرحلةي!ر

فلورن!ادوقةداخلالواقعةس!4!ولأشااح،5ءشأ5كاشيلوشتادىبلدةمنللخروجعوبدياتأهب

وله"،4رومامديةعلىوترددهـ.198ش!وال18./ام486أيهوبر26فىإيطا؟كال

عادفترةوبعد5+ح)!؟،سالررنومدينةعلىفهاوعرجحا"،ل!،3نابولىمديةإلىمنهاواتقل

حءأول!لاالبدقةبينابلثرالطريقانعلمهإلىنماقدكانالرحيلفىشرعوعدمانابولى،إلى

لنذلككان))إذقائلأذلكعلىأشهعوبدياأبدىوقد،معطلالقدسحيثالمقدسةوالأرافى

هى!نتالقدسأنبوضوحتكشفابىرةوهذه)2(((،الرحلةهذهفىطويلةمدة(قفىيجعلنى

إلىاضطرهماإياهاتبلغهالتىالوسيلةصاحبهالدىتوفرولوغرها،دونالرحلةمنالهدف

.الأخرىالمجتمعاتبهطافالذىالطريقسلوكه

حيثالمتوسطالبحرجزرأكبرصقليةجزيرةإلىعوبدياتوجهنابولىمغادرةفبعدكل،وعلى

كانتفرنسيةسفينةفىمنهاخرجأنبثوما،الجزيرةكالفىالواقعة5+حاء!بالرمومدينة

الجزيرةشرقكالحالاا33،ولأميسينامفينفطقةإلىفهااتقلثم،الاسكندريةإلىطريقهافى

البحرىالطريقعلىهامأمحوريأموتعأوتخل،ذاتهالمسمىحاملةعل!البلدةتشرفالذى

تقلالقالسميةغادرتهـ.298شوال./أم487أيهوبروفىوالفرب،الثرقبينالوامل

نأإلىم)ولشاآهس!حأولس!7البندقيةخليجعبرابكرثمط!س!340رودسجزيرةإلىميسيناعوبديا

س!53ولكورفوثلصغرةجزرمجموعةعنعارةوهىكلهـ،5!!اح"ا"س!3الأرخبيلمطقةبلغ

س!(ععشاكريتجزيرةحاضرةورةشه4ءأوكانديا13!كاأول!!3إيونابحرفىتحديذاالواقعة

ال!ثرتىالجوبفى،أه؟ولس!اوبيةجزيرةداخلمديةوهى5!س!*-ح،ولهءونجروبونت

وعلى.ذاتهالمتوسطالبحرمياهدالواققينل!ولح3وترصرودسوجزيرتىاليونالأللساحل

وبعفهامأهولبعضهاجزيرةثلاثمائةيبلغالأرخيلهذاجزرعددف!نالمتوطنهذاعلمحد

نقىهواءها))بأنإياهاواصفأالوقتبعض!اأقامرودسجزيرةبلغوحينمامهجور.الآخر

الدراسة.عقببذلكاظعةاطريطةانظر:الرحلةسرخطعن)1(

ه"4!"،أ،055حأ،(".324.)(



عذبةماههاأنكطآخر،م!نأىتجاهبهشعرثماجماليفوقبشكلبديعهوبل،للغاية

اليونايين)1(((.منأهلهاومعظم،فقرةأنهاإلانطمة،وترتجها

وقسمسكونق!مإلىالأرخبيلجزربانقصاماظمةالمعلوماتدقةمنالرغموعلى

معظمطنجدلاأوردهاالتىالجزرأمماءأنإلامنها،الكبرالعددهذايفمالأرخيلوأنمهجور،

فىباتبالحطالواردةالجغرافيةالمعلوماتاقزازعلىيدلومما)2(.الأرخبيلهذاجزرأهمقانمةفى

الذينعرينالمطعندشاعأنهيبدوالذىالأمروهوالأريخل،منكاندياأوردتأنهاالمدد،هذا

لثديديخاءوالاوالقرىالمدنمنالعديدوهاميلشعمائةمساحتهاتبلغ))جزيرةأنهايذكرون

ينما((بونت))نجرودعاهاجزيرةعوبدياذكركط.كريتجزيرةفىبلدةأفاحينفى)3(((السعة

حينفىالأرخيلإلىوترصرودسجزيرتىأضافكطأوية)4(،جزيرةفىتقعمدينةاسمهى

ولي!ايوسطالبحريثرقجزرإلىالالثارةأرادأنهالمرجحمنيكونثمومنمنه،لي!ستأف

علىلقدرتهطيطنموذجأرودسلجفرافيةالإجماليةعوبدياإيثارةوكعدالأرخيل.جزرسلسلة

.والترحالالمطينةويدجاءوأنهخامة،العلوممنالمنفهذااشيعاب

اقترابهحينسجلهبماعنهاعبرفقدالمملوكيةالدولةعنالجفرايخةعوبديالمعلوماتوبالنسبة

وبينبينهاالمسافةوقدرقر،أبقبالةابحرمياهضحالةلاحظحيثالإسكندريةشاطىمن

البحر((ويلفهابسورومحاطةجذاكبرةمدينة))بأفاووصفهاميلأه(،عث!رةبمانيةالإسكندرية

إطرفىالقاهرةإلىالرحيلعلىعوبدياعزمأنلبثوماالومف)6(،فىميثولامالرحالةمعمتفقا

أولىولح!ء30رشيدل!نتايهود،احدبرفقةالجطلاقطءلهاتقررالتى،القدسإلىرحلته

4،كا!،؟،أثا.ه..،أح2.0"812.51."حما،فىهة3340+ء7!+أحألأ؟4"؟هكاول+ها.4ءلم(1)

س!؟+ول)ء7-ءولءامهألأ؟ح!4!57"!أ2."ها-2"رلا.1250-.15

وتاريخهاجغراليها،رودسجزروة:غزالةحبيبفى:الأرجلجزر(همعنتفمياوردماراجع)2(

87.-72ص،ام929،القاهرةوآثارها،

ولع3"ول)1،+5م75ح،)+-055ح،أ.،002.0.(3)

الطبةابعبكى،ونرفارسأمينالعرية:إلىنقلهالاسلاية،العوبتاريخ!رل:بروكلطن،)"(

.438ص.،ام849،بروت،العاشرة

الحدثة.العموريلمنقيلأأقمرالويعطىالعموريل()

كا!40أ"،،055حأ(.،".222"يلاح5ول1)،+5آ75)أس!0.34".حأ،.،ه".161-951.()

http://al-maktabeh.com
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حولهمايصفوأخذمصعدأ،هاكسمينةال!قلثمالل((،علىواقعة))إنهاذكر:وعنها،محطته

والأهولةالجطللثديدةالواسةوالقرىابلدانمنبعددمررناابهرجانى))وعلى:فقال

يومين،لملىة6)!هح)2(فوةبللىةفىاقيءإلىعوبلىيااضطرثممحمة)1(((،غرولك!بالسكان

يخهاوالحضراواتالأمماكعلىالحصولويمكن،وجميلرحبم!نهىالواقع))فىذكر:وعها

بدايةأفاأدركالتىبولاقإلىفوصلالنيية،رحلتهالمحتوطناستأنفثمتقرئا((،مقابلبدون

))والجزءأضافثمعكر((،ل!4،العذوبةيثلىيلىوماؤهعريضعندهاالل))أنموضخا:الظهرة

يصبجث؟ياطنحويتجهالذىالآخرالفرعأما،فهفرعالنهرهذامنفيأبحرناقد!الذى

المتو!ابحرينبينتقع))أنهاذاكرأ:موقعهاوكذلكالظهرةحجمكبروومفابحر((،فى

والأحمر(()3(.

تبدأالمستوطننظرفىالطريقبدايةوكانت،فلسطينإلىالظهرةمنالرحيللحظةجاءتثم

بلدةإلىوصلأنالركبلبثوماالظهرةمنميلينمبعدةعلى)4(،،ل!،دة"شااظنكةفقطةمن

عنيزيدماعددهاوابىلغاللعلىالمطلةوالبدانالقرىجمعأنفاحمبنمولامالرحالةيؤكد)1(

انظر:حمون.أوأسوارلهايسالأربعين

7ع"3لاا1+،مه75س!"ا.0034.حأأ.،".)".

المزاحمين،عملباسمالاسلايةالمصدرلالمعروفالإقليمحافرةلهاعوبدياوصولحينفوة!نت)8(

وبدونحميةمدينةبأفاشواتت!كوالىايهودىالمحوطنتيزارهاالذىغتالفانجوسالرحالةواتفق

أحد:أبوالإسام.(184هـ./821)تالقلقثدىانظر:المرء.إيهيحاجماكلاتاعيمكنويخهاأسوار،

3،ب،ام419-191،القاهرةاب،4الأصرية،المطبةعنمصورةن!خةالإنثا،ماعةفىالأعثىصح

أيفأ:انظر،204ص

ل7300،+ل!"أ5حا)ح،صاح57لأ4!س!س!+س!!لأ"(5،ول.ه.!(2841-3841)،ح!4لاء4أهول.أ!هكا4لاح(أ5+،

ح(ول(5ع45عيلا+ح"ع!+ح،!،لا*ءول3-!3ح،لا*،107.(61)،ممثهـ17")!أول(3أللا،3*-،؟أ43،ولء3"5!)ه!أس!.

ساحس!،أس!3"7691".23100-)3ر.

6440أ!ة،055حأ(.،".22ز(3)

شأنهرحجمهكبرمناندهايثهوأبدىايصح،لجوانماهدتهالموضعهذالعوبدياذكرياتتفمت

اثال:سلعلىانظر،الآخرينالأجانبالرحالةثأنذلك

عاع*أ63،عأ،ساح75ع!،لأ+ح،س!(ول!س!ول..ة،8341ح4أألا4لاا44"+أ3450ح،،ولاح440+!ل!هكله)ع

".!.لس!94لماح5+07433،.3ر،7110751*.3أ+،"(ح)3أأ،3+4لاس!4عأ،6+،433،"حك!دع)5أ!هح53أحول،1،ءا

حساح4أ3.ح،7691ح+0،،58.0011ز-هـ621-61886.

كاه44أطة.55.حأ.522.0.4.()
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خ!ة-فيهاالمرتحلونمكثحيث))الصلجة(()2(بلدةاكيةالمحطةكانتثمبالشرقة)1(،ببيس

غرر،وهوالبلدةهذه!تيبدأالبرارىعبرالطريقلأن،))نظزاالقوافلإحدىمرورمترقبينأيام

إلىشاءصحراءعبرطريقهاالظفلةفقط((،وثقتجمالخم!ةمنمكونةرحلةعبورلمجردمأمون

فىعوبدياحرص،وقدالبردويلبحرةجنوبالصحراءوسطالواقعة"كاأأ!"قطيةإلىوصلتأن

ي!توفلطينممربينقائلأ:))البريةوفلسطينمصربينالطريقطيعةيضرحأنالموفعهذا

لحدمةالأساسفىان!ثتوقدواحد)3(،يومسرةفهاكلبينللجطلمحطتوها،واسعة

أنواعمننوعأىكذلكيوجدفلا،رمالإلاهىماالأرافىاتداد،وعلىالطريقعلىالمسافرين

يومين،رحلةقطعبعدالماءيتوفروقد.ومعروفةمحددةأماكن،وفىالنخيلأشجارسوىالنبتات

ممفمنالرحلةتبدأوقد.آسنةالمياهتكونالأحيانمعظمولىواحديومرحلةبعدوأحيالا

عنالمسئولونيرئهماعلىالرحلةبدءامرويتوقفاكلى،اليومنهارمنالأولالثلثحقاليل

واملفازا((ثمالسفرمنأكثريلأالسفريففلونكانواالأحوالمعظمفى،لكنهمالقوافلحركة

سكوثالعبرالأباممهاعوبديا)4(وذكرهاالعريقبلدةبلفواأنإلىاليهودفيهمبماالركب

.3ولس!ح"54

ممر،قالقديمةالمدنمنوهىالثرقه،الصحراءحدوددبطةوبينضفيبينيخمابيبىتقع)1(

القالرملةإلىبممرالفططمنالطريقعلىالواقعةالقرىضمن)بي!(باسمالعريةالمصدرفىووردت

القرنالهجرىاالرابعالقرنفى)عاشالمقدصانظر:الفطط.منيلأوعثرينأربعةبعدوعلىبفلطين،

،يدن،اثايخةالطبة،الأقايممعرفةلىالقاسيمأحن:بالثرىالمعروفابوعدافةالدينضالميلادى(العالئر

شةإلىالمصريينقدماء!دمنالمصريةلبلادالجغرافىالظموس:رمزىمحمد،16صا.،ام309،بريلمطبة

.101-01.ص،2ق،اب،.ام499،القاهرة،لل!بالطمةالممريةالهةب،4،.ام459

!يقحفرةمدية))هىعها:الادريحىالجغرادذكرالثرقهاعمالمنالقديمةالقرىمنهى()

:أضافابدولهجماتوعرضةالقوافلرحلةوطرقالثمدربعلىتقعلأفاونظزا((لموزراعاتعمارات

ابوعداللةام.(164هـ./556)تالادريسىانظر:مومومون((بالثروهمفافيأذيةلهملصوص))أهلها

يدن،موللر،راثننثر:،والآفاقوالمداينوالجزروابلدانوالأقطرالأممارذكرلالمثظقنزهةمحمد:

157.صام.،198

كاه44أ،لة"055حأ".."ه.922-722.(3)

الوسطى،العموردفيءجزيرةثلالمعروفافلىالطريقهوعوبدياسلكهالذىالطريقويعد

القلىيمفيءتاريخشقر:نعومانظر:لل!طين،حتىالقطرةمنعيهتوالمحطالمحراءعبرالطر-!معالموعن

.531178صام.،619القاهرة،المعارفمطبةوجفرايخها،والحديث

كاه44ألألة.ه".س!أ،.،2.00و)-2ر2.()

http://al-maktabeh.com



وخاصةالمحة،إلىأقربمصرفاطقلبضباتالحطلماحبالجغرافىالتقييمهكذا،كان

والهودياطرشيدوفرعيهعيهالمطلةوالبلادلبيلووصفهالمدنبينفاتللم!تقديرهعند

مغناطى،))بهأنذكرحيثالأحمرابحرعنشاعبماوأقر،الظهرةموقعفضلوأذرك،المحيطة

وكذلكصنعها((فىالمساصرتحتخدمولاحديلىهايكونأنينبغىلاتسلكهالتىال!فنفإنولذا

البرىللطريقومفهو!ن)9(،عامةبمفةممرفىالطقسودفءالقاهرةفىالمطربقلةأقر

عليهالحركةآليةبرزامدقفافجاءالثخمية،ايجربةويديياءجزيرةيثبهعبرالمحراوى

بالعريش.انهاة

حيثالمملوكيةالدولةمنالشرقىالجناحفىالجفرافيةالجوانببعضإلىعوبدياتطرقوعندما

أفضتالقوهى،البريةمنالحروجعقبالأولىابلدةهىغزةأنحقيقةيبرزنجدهللسطين،

حجمحجمهافىتثبهوحميةمتعة))بلدةبأفاالاهاواعفاالفلسطيين(())بلادإلىبالمسافرين

فيه:يذكرضبصواتذلكقبلفابرىفليكسالرحالةيقدمهمشابهوصفوهاكالقلىس)2(((

سجلكط)3(((،القدسمنحجمأأكبرحالطاصبحتوقدالجطل،رائعة،كبرةمدينةغزة))إن

ايفئا)"(.أكدهمناحمبنمي!ثولامكمانعاوهذا(سوار،لغزةلي!بأنملاحظتهعوبديا

حظيتولقد.الحليلإلىالطريقفىالجحاثىالظفلةأفرادامتطىكزةمنالحروجتقرروحينما

عوبديايذكرالأولىوعن،الجغرافىبوصفهماالاهتماممنأوفربقدليوالقدسالحليلمديتا

اسمعليهاأطلقواقدايةتراككان،الجبلمنحدرعدتقعصغرةبلدةوهى،حبرونإلى))وصلنا

وأقوسينقابفهوالآخرأماالإبراهيمى،الحرمبجوارأحد!:شطرينإلىمقسمةوالبلدة،الحليل

اليهودىالرحالةوصفمعيكقالوصفهذاالمعاكى(()5(.الاتجاهفىلكنالأولالشطرمنأدلى

هذاعلىالبلدةيقسمالذىهوالحليلوادىأنموضخااضافالذىمناحمبنميشولامالمطمر

الواقعهوالبلدةمنالأكبرالقسموأن،الغربالجوبإلىالضرقىلالشطجهةمنممتذاالنحو

)؟(

)2(

)(

)،(

)(

ه"4،.!ل!"5055أ،،522،242.222.00"2ر05

ا!أ232.0،4.

عءاأ*3؟4!أ،هه.ح.،أ"15ولح111،.1080.

4،00أ،،ل!حما.أأحة"ك!س!7)ول،)ولهم+-ح،751ه.هأح"-أ.08.10

460!.6ل!055،0حأ01"5".332-232.
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الجطلالتخدامعلىدأبتالقوافلانسردهشقمماأيفئالبظراللالتومنالضرق)1(.جهة

جثالداخلإلىالتوجهأفرادهاأرادعدماأماغزة،حتىالقاهرةمنالرئشىالبرىالطريقعلى

الطريقأنإذفة،المطوطولالمكانطبيعةبسببذلكولعلالجحايق،اشخدامتقررفقد،الحليل

استخداميففلولذاالعمر،بمقالسوممهدةمعروفةمنبسطةطرقفىيسروالساحلسيناءعبر

تكونثمومن)2(أعلىإلىقدرجماعدطريقفهوالخليلإلىغزةمنالطريقأماعيها،الجمال

سلوكها.فىالجمالمنأففلالجحاث!

هدفهالقدسحيثالشمالنحومتجفاالخيلغادرفقد،خطبهفىالمستوطندونوكمط

تليوجدالقدسإلىلل!طفرايمنىاليد))وعلى،الطريقعلىالواقعةحلحولبلدةنجلغالمنضود،

تمد.الكاثوليكللكهنةكنيسةوها...صفرةبلدةمجردوهى،لأح!*س!"حلألحمبيتعليهتقع

بالكرماتعامرهناكإلىامتدادهعلىوالطريق،أميالثلانةالقدسإلىلحهبيتمنالمسمافة

هاالعبأشجارأنإذرومانيا،فىثيلاقامعتالج!هذهفىالفبكرماتوتت!ثابهتين،والبط

اختارأنهعوبدياسرخطمنويتبينبلادنا)3(((فىالذىمنحجفاأكبروالعنبويهفة،قصرة

إلىومنهاجبرينيتإلىوصولأوغزةوالعريشقطيةعبرا!حلىالطريقمصرمغادرتهمنذ

صاعدوعرطريقوعبرالقدل!منايلأرباعثلاثةبعدوعلىالجبى)"(الطريقفىوالقدسالحليل

كناوحيما......،المبجلةالمدينةسعادتنا؟مدينةرأيا)القد:الكلطتهذهعوبدياسجلإليها،

وهو،الجميلأس!!5طأ،!ةاا4"كهالمقدسبيتنانرىكناالمقدلعةالمدينةمنرويذارويذانقترب

نايمكنلاالتىالفاكهةانواعمنالعديدرايثبالقدس+وهنا:قالمزروعاقاوعن((خراب

والدهافادالمديةفىاكخوعنتفميلئا،ومفهاالقالموزلثجرةإلىوتعرضبلادنا((،فىنجدها

إلىالوا!دينمعظم(نإذ؟يمرضلمالذىالذهابرحلةفىلهالمرافقينمنغرهدونهفقطبأنه

7لاث!؟عا+،)همس!(751،كل.ههح.(؟ا.0).85(1)

ام.،187-9901المييما،اطروبعمرلالابرايمىوالحرمالحيلاليد:احمدعلى:راجع)2(

.25-4هص،م8991،القاهرةالعرو،الفكردار،الأولىالطبة،هـ.294-835

كا!44أي،،055حأأ.2.001رر-2ر6.(3)

اهـ.-142،الأردن،والتوزيعوابثرللإعةالفكردار،الأولىالطبةاليهود،تاريخ:نعاعةمحمود)"(

92.م.،ص2551
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ماالحرارةدرجاتفىالتفروسرعةالجوتقلإتبحببمرفىيخرونابيدةالجلأتمنالقدل!

القارى.باكخجغرافئايوصفماوهو)1(والهبوطالارتفاعبين

ترحالهفىعوبدياكلهاالتىالقاععلىباتالحطفىالواردةالجفرايةالمادةتقتصرولم

الجليلإقليممل:،أخرىفلسطينيةببلادتعلقبالأهيةتمفإفايخةمادةهناكإنما؟فحسب

عهاذكرالتىدمشقمدينةذلكومناثم،لىأخرىبلادوكذلكالأردنوشرقىالميتوابحر

ومع،مكانأىفىلهاشبيهأترىانالصعبومن،الجطليفديدةوحدائق،رائعةبيوت))فيها

الوصفهذايمرفون)2(((.إليهايذهونالذينالفرباء(نحتىللظية،نقيألشفهواؤهاذلك،

خطبفىالواردالإيجابىالومفمعتفقالمدينةفىوالسدبيةايإيجابيةالجوانبيشملالذى

إلىبالإشارةعوبدياتعرضكذلكمحاسنها)3(.بذكراهتمالذىلفواتبفعبعدايهودىالطلب

عليهاتعرفقد!نا"هحأ؟أول،4أثيويابمسمىايفئاذكرهاالتىلأ؟ول33أولأ4الحبثةجغرافية

فىالمملكةيقطعأنلام!نهوكان،هناكالقوالوديانالطليةبابلبيةعلىكانرجلمن

اليمنبلادأما،المعروفةالجبيةطيضمعتتفقللجشةالتضاريسيةالسطتوهذه)"(،أيامعشرة

بهالذىالموضعهىول4ولحعدنيقال))وكطعنهاذكرحيثجفرايخأبوصفهاايقاهااقمفقد

ثمبعضهما((،عنالأحمرالبحريفصلهماحينفىأثيوبيامنال!ثرقىالجنوبإلىتقعإنهاعدن،بخة

كا!لا4أ؟055،4حأأ..2.432.00ر624،8.(1)

فملفىهواءهاويبرد،الميفأثهرفىحرهايخلطفعيها،يهبابحرهوإءأنالقديرناخعنيذكرمما

المطر،يثملهباردلطقحيالثاءلىوأمافهرهت،86إلى77مابينمماالحرارةدليجةوتراوحالشاء،

،رفالمطدارالقلىس،تاريخ:العارفباشاعارف:راجعوللمزيدطويلأ،يدوملاولبههأحيانا(اثلجويهطل

.861ص،.ام159،الظهرة

4،؟ه،"!أه.هس!،.أأ-245."ه.246(2)

ول3ألما4حول341)س!ولس!م،"29-98.0.(3)

اباثرةالرؤيةعلىيتمدوصفهأنإذعانشاهدايهودىلبالطويعد

4،كاهأ،؟4."هأحا.أ.923."أ،)

يمهكانمابخوئا،وهوممرتلتالتىابلادعلىالقدماءايونايخونأطلقي،الأصليونايخةأثيربياولفظة

الأحمر،وابحرالل،كربىبينمافثملومالى،ادالعصرفىالتحمةهذهمدلولاتحعثمكوسق،مملكةالفراكة

يهودإدري!:جلاءمحمدانظر:البحر.ثرقوقوعهامنبالرغمالأيويةأثيوبيااليمنعلىيطبقماأجانأبل

.31ص،.ام399،القاهرة،ملىبولىميهة،ليايرافيوعلاتهماقمومعتقلىأمولهمالفلاثا
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وفيها،الرائعةالفواكهمنوفمنعديدهاويخفج،وخلابةالأرجاءممتدةذانها))والبلادأضاف

يثهرفىمحاصيلهمبزرعالأهالىويقوم......إيطيى!أجثبيننافيمامثيلأبوعتهانجدلاما

حقيقةالمستوطنوأدركديحمبر،-نوفمبر((كحليفشهرفىويحصدونه،(مارس-أفبرايرآذار

إلىيميلونبافمأهلها،عن))أمابغزارةالميفألثهرفىيسقطهوممىاليمنفىالمطرأن

الحئمرة(()1(.

رآهالذىالواقعمعمتفقةوافحةكانتالجفرافيةعوبلىيارؤيةأنإلىنخلصأنيمكنوهكذا

طبيعةإلىإمايرجعفهذا،المعلوماتفىالاهتزازبعضهاككانإذاأما،الأحوالمعظمفىبنفسه

معلوماتمنلديهالذىالقدر!نيةالن!وفى،مدققينغروأئاسعننقلهاأنهإلىوإماالعصر،

وهى،ذويهإلىهاوأرسلخطباته،فىتاولهاالتىموضوعاتهخلفياتلشرحكافيأجفرافية

رحلاقم.خلالمنالرحالةسوىالطدةفىهايأتىلامعلومات

4،كا!أ،لألة."ه.(أح،246.0.)1(
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الأولالمبحث

عوبدياخطاباتفىسىالسبالبعد

فقدسىالسببالبديقلقوليما،المختلفةوجوانبهاالرحلةابعادعنالحديثإلىاتقباإذاأما

فىالمثتركالظسمهوالدينكانولما،مهمةولكنها،مبعثرةسياسيةبمادةعوبدياخ!باتأتت

فىسيةالسببالجوانبالحاصةافىدة(نفنلحظنموذخا؟عوبدياويعد،المتديناليهودىيعنىماكل

يخماعندهالاستيطيةالنزعةتمحإذكبر،حدإلىبهومصطبغةبالدينممزوجةالخطابات

تقومالتىالأرضفىالمشتتينسب!عضروالاثنىاليهودىالمثبحبفكرةربط!حيثفيهاعتقد

الصنلتلكالمشياحينادىأنالأرضلىافةمملكةبناءإعادةإلىالومولأجلمنإنهأساسعلى

وفىداود)1(.الملكعرشعلىملكأينمونهوهناكاورشيم،إلىالتوجهبغرضللتجمعففاهافى

أخذتكط؟عظمىعحوةإلىالآنطريقهفىالظبراليهودمجدأن:يقال))غدا:يقولذلك

دينىمفزئالاا04ئمه2ولهأصهونلجل!نولماجديد((.منأخرىمرةايزايدفىأعدادهم

وقد،إلي!وصولهوقتالقدسيهودمنجانبأعوبدياعينارأتالقدممنذباليهودخاصوسيالمى

)2(.الجبلهذائكنىعلىحرصوا

))أنه:يقولحيثمعروفغرأسطورىفرحولكدورعباراتعوبدياسردأخرموفعوفى

خسينرحلةبعدعلىيقع44؟حم!3ولهأيثابايثننهرانالعربالتإربينيماالآنالمعروف

سلالاتتسكظالتىالأرضبكليجطبخيطأشبهلهوثمومن،البريةداخلعدنبلادهممنيوئا

ومنالحبت)4(،يومدإلاأمرلهيستقرولا،والرمالالأحجاربطرحالنهرويقومإسرانيل)3(.بق

،+هكه"هلع،الاهولأول34+ههمح!لألى،3*س!.266.0(2)

44؟ه،؟،أه.(أح."ه"236."ه.246()

ويثتغلونالتلمود،يعرفونلاوهمبوباى،حولالظطينالهديهودمنمجموعةأفمعلىيمفونوهم)بم(

انظر:للاض.ايللوفم(نالجديةيمزاقمومن.اليدويةالحرفوببعضبايجارةأساط

.49ص،7591دنهور،نافعداروالادعاء،ايجارةبينايهوديةالأقيات:المرىعدالوهاب

حاملأالانحدارثديديكونانهإلابمهابطحالاناببركم(نهعلىابهرلهذاايلمودلإشارةهاك)"(

ملكثلفصرإيهنفىالذىابهربأنهم!نهغديدويمكنالت،يوملىإلايهداولا،الفخمةالأحجاريهل

انظر:الرافدينبلادحيثالعراليهودالضنلمنجانجأآيثور

،7س!أ330+امأ،ولأ؟؟،"ول7"هم،+هح().74،كلأاح-حولس!اآهأ؟؟،"4،70،"!أ6."1..0*.74

-32-
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يومحرمةباتهاكيفتتنأنلهالبلدهذأداخليملونالذينمنواحديهودىهناكفلي!ثم

اللاماأعيهبيعؤنلأنعقائدىةبثكلعدناأيهودبينيخماسائدهوومما.السبت

عنتحدثحرفئامرتينالأضر،الإرةعوبدياكررأنوبعدساباشز!ا((نهروراءأيخماييثون

يخدرونحمفاأفمابلادتلكيهودبينيخماسائدهو))ومما:يخقولسامبايثنفروراءمايهود

فيمايوجدولاالملالكة،كطومعموموناولهرونفكلهمولذا(،السلامأع!مويعىسلالةمن

لافأعدادهمسامبايثن،فرمنالأخرىالضفةفىإسرائلأبناءأما.الشرفعلعلىيقدممنبينهم

ولاطاهرينايسواأنهمإلايفم،يماوالأمراءالملوكمنعديدويوجدالبحر،كرمالتحصى

علىذلككلعدنيهودويروى.النهرييفهمالذينايهودأولئكع!الذىالحدإلىفنزهين

مزاعمهمممداقيةفىيثكك؟ن(بدألأحدوليسالا،مسلموكأفاكط،مجردةحقيقةأنه

)1(((.الراسخة

نأوكعدن؟منجاءوايهود!ننقلأروايةمنقدمهعمامصدرهأثبتعوبدياأنيلاحظ

عنتاريجةحبقانقأيةئعرفلاأنهأثبتوااليمنيهودعنبال!بةالمهتمينأنالمقامهذافىنوفح

الألماطر)2(تفلفهاوأحاديثتخمناتمجردلكهاماكلبل،اليمنبلادفىالجطعةهذهأصل

الصددهذافىعوبدياأوردهماتم!يمكنلاوهكذاجيل،بعدجيلابينهمتوارثظلتالتى

الأسباطإلىالإشارةهاأرادولعله،اليهودىايراثزخرهاالقأيفئاالألعاطرقبيلمنأنهإلا

العودةأجلمنيوفاتجتمعأنلهاالقالثماليةيسرانيكمملكةتسكن!نتالىالمفقودةالعشرة

اليهوديةللشخميةتحلييةدراسةوتتهى.م.)3(.ق721عامالآلثورىالسىفترةتش!همبعد

كاه44.*أ055أحأ.،".247-246.(1)

،34ص،6بأم،529،العراقىالعلمىالمجمعمطبةب،6،الاسلامتجلالعربتاريخ:علىجواد)-2(

-6صهام.،989اهـا904،بروت،القايخةاليهبدار،وأسفارهمايهودأططعمرنر:حنينفؤاد3!4

وحقعثراياسعالقرنفايةنذواتجماعةواكماديةساسيةدراسة،ايمنيهودأبوجل:!ييا71؟66،

.16صام.،999دمثق،ابصر،دار،الأولىالطبةالعثرين،القرنمضف

ابىإلىللإيثارةال!خدمتوقد((الربمع))المتمارعوتعنىيحرانيلتطقعبريةكلمةإسراني)3(

:العدىكازىانظر:إسرائل.دولةإلىللإشارةحدث،واتخدتالقديمةيرائلودولةاللامع!يعقوب

الطبعة،عمانالفلطيما،والأب!ثواللىراساتلبئرالجيلدارايهود،للىىوالطقوسوابالباتالأعاد

)آشورملكاظمسشلفمرترجهيخماتمفقدليهودالآشورىالىأما28؟22،ص4991،،الأولى

أتمثم،الرافدينبلادإلىيهودهاونقل،سقطتحتىل!واتثلاثوحاعرها،ا!مرةإلى.م.(ق728-722

انظر:بالولاء.لهودانوا،الجزيةلهيهه.ذايهوددفعحينلى،العملهذاق.م.(507-)722سرجونابئ

.سرجونثلفمر،مادتا:،المقدساليهابقاموس:وآخرونعدالملكبطرس
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عدالفكرىوايريهبالأشلاقيالبءمنأساشأجانبأتشكلالأساطرأنإلىالعام!عاوفب

اللامع!موسىعنأخذتشرشحلتنوجودإلىذلكجعيروتد)1(،تاريخهمسعلىايهود

الأسطورةوهذ،اظمود)2(.باتدويهابعدعرفتوأساطرأوتثريعأوتاريخأقممأفمتم!ثافهة

اليهوديةالقنةالأصولتعكسفهى،الاسىبعدهالهاواغح!صاهوالديتالصبفةتحملالتى

وإححاسأبالتفوقلثعورأأكحبهمكماوابارك،والممطفىالأثرالشعببأنهمجماعهموشعور

قداسةعليهميففىوهذا،وأحباؤهأولادهلأفمإلاالمضريثبهالربجعلهموعابالنعاظم،

لليهودتمييزمنايهوديةالدياتةفىوردومانسل.منبعدهميأتىومنهمبالربالوثقةلعلاتهم

وجاءوكهتهم)3(.زعمانهمخلالمنجلإلىجلمنيتقلمعقذاأعحخصوميتهلهكشعب

سيأتىالذىالمثبحلأسطورةبلورتهمنهذاويتبين،الظ!هذافىجيلهروادأحدليمثلعوبديا

حلقةشكلقدنيكربذلكوموب،كلمناليهوديةالصنليثاتويلم،ليقهـهـأعداءهمايو!

أرضإلىتضرلمالأسطورةأنيلاحظأنهبيدالجوارث)4(.ايهودىالعوفىالفكربناءفىمهمة

،أخرىلثعوبأرافىهىبل،معروفةغرأرضفهى؟والمسمىلمالمطومحددةلمحهاأقاموامعلومة

فيها.وردلصدىفلسطينفىورأىالمشوطن،رددهاذلكومع

مادةتقديمفىنيتهعنتكشفلمخطاباتهفىعوبديا(وردهاالتىالدةأنمنالرغموعلى

يكونوقد،المجردةشةالسبالمبغةزاتالجوانببعضاستخلاصيمكنأنهإلا،خالصةسياسة

لثرقىقاليهودبمخمعاتيحطالتىاكريخيةالأحداثلحلمةتبيائاعيهافالوقرالفرور!من

ابدقةخليجمغادرةبعدإيجةبكرفىالجويةالبحريةن!ثاطعنرواهماومهاوقتها؟المتوسط

منجيدأت!ليحأالمحلحينلالرشمنرهطقنهاعلىصغرةسفينةعليا))أقبلت:قلحيث

...سماتحركرياحوجودلعدمنظرأ...الرباننفسفىالقلقبثتالأخباروهذهةالجويين

أذ!ححامهس!"أ،ولأكا!يوخاالقد-!قلعةتدعىصغرةبلدةموبايوجهالربانقرروعليه

لا+*ح!ول،5.،سأ5لاأ3،!1،54+"س!4!3أ7ع313ول4أح3أ+"(ع؟أ0،5+ول،4؟(س!ه+5معرللاأ5لأ)(1)

أ"أد!ح.5س!أ،31لا+أ7ع33،+أ"ء*35،مم!م)،899."0151

نأويلاحظ.ا96-168ص4991،برروت،للعلومالعريةالدار،يهوهتاريخبهعان:جورجى)2(

الباحثيدخلفحوفوببخفت،وتحريرهاايوراةوضع(اللام)ع!مويىإلىيخسبالدرالةهذهماحب

الدية.الجواحىايعرضند،فحسبآراءمنالدراسةعاحبتدمهماتقديممعذلكلكط

.181،172صايهود،أطماعمزنر:حينادفز()

ل5+"ه،+ه3لاهااول11أ/+031هآء"أذ5*س!".267.0(،)



26

تريهافىالوحيدالم!نوتعد،الأتراكجبالعلىواقعةوهى)1(رودسلسيادةخاضعةأررة!هأشأ

بأنعلفاواكعة،الخصينمنغايةفىأفاإلاصفرةبلدةإنهاحفا،المسيحيينيدتحتبقىالذى

فىأنهعلىالتاريخيةالشواهدوتدلل)2(((.الأتراكتملكاتمنأطرافهاعلىالتىالأرافىكل

العديدبنقلقتمالأسودالجرشواطىعلىتجاريةمراكزلجنوةكانتعشرالحاد!القرنأوائل

جزرعلىالطرةعلىالجنويونحرصالتإرةلهذهمةوخلى،الروسالعبيلىعنفغلأالسلعمن

اتجهواهـ؟857ام/453القسطنطةعلىالاستيلاءفىنجاحهمبعدالعثمانيينأنإلا)3(،إيجة

فىهاكالجنويةالممتلكاتضمواحيث،الجوسطشرقىفىالتجارةفاحتكرواوالعاية،ايوسعإلى

للعملالجنوىالأسطولتحولومنذئذهـ،866-086أم/462-1456منالفترة

)4(.الجهةتلكفىبحاركقرامنة

الوسطىالعصورأواخرفىسىالسبرودل!تاريخمنشذراتإلىعوبدياتطرقأنومالبث

ذإلثديذاترحيبأبناورحبوابوصولأ،رودسأهالى))اتهج:ذكرحيثفيهلليهوددورعنمنقبأ

آخرينموفعينوفىله)5(((.صديقأ!نكط،الجزيرةبحاكمقرابةصلةتربطهسفيتناربان!ن

))معظم:بأنالقوليفيفكط((الأرضلهذهالمتسيدين))النبلاء:بأنهمالجزيرةح!مإلىي!ثر

ذلكفىوهوولهحول)6(((.33040اكومودورسالنبلاءلسلطةخافعونوهم،اليونانيينمنأهلها

نأبعدالجزيرةعلىالاشيلاءقررواالذيني!اولا"3330ءأالإسبتاريةلرسانطائفةمقدمىيقصد

وكانتهـ.1596ام192عامفىفهاالمليبيينبقاياطردوتم،المقدسةالأرضفىمجدهمزال

/ام903عامفىفهاجموهاها،الأوفاعاختلتجث،البيزنطيةالدولةحوزةفىحيدرودس

بينابحمرالأريخل!كرأوإيجةبحرجزانرالثهرهى،مربعكم4014دماخهاجزيرةعنعارة)1(

أعلاهاق!ثبةقعرجةجالسلسلةطولأغترقهاالئكل،متطيلةفهالثرقفىتقعوالبلآن.الصغرىآليا

جزيرة:غزالةجب:راجععهاالمزيدلمعرفة.الطيةبمواردهايخةوشتاغ،ميفأالجومعتدلةتايروس،جبل

.9ص،رودش

44؟ه،"،أهه..(أح،6.12.0()

.144-44صه،الاسلايةالثعوبتاريخ:كارل،بروكلطن)3(

،القاهرة،لل!بالعامةالممريةالهة،الثيخعلىاللةبالرحمنترجمةأوروبا،دالعمايون:بولكولز،)"(

.3،25،112هص،.م3991

كا!44،؟،أ."ه،.،أح16.2.0()

أكاا،8.21.04)6(
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لها،مقرأالجزيرةمناتخذتالتىللطئفةالأعظمالرنشلقبفذثذحاكمهاوحملهـ.،807

917-857/م9131-0131)4)ولهعحلما43حأ!اا(ء!ةفيلاريهدىفولكأولهمنو!

المبالأمنوغرهاوالقلاعالأسوارفشادوابتحمينها؟قاموافيهاللإشاريةالأمراستقاموفىهـ.(

التوالىعلىعددهمبلغحتىرودسعلىالإستاريةطائفةمقدمىمنالح!متوالىوقد.العطمة

أعلمنينحلونالح!مهؤلاءأنعنيهودىطالبخطبويكشففارشا.عضرتسعة

تلاقىم!نغدترودس))أنإذالمتوسطشرقىفىسيهممعةاكتسبواأفمإلا)1(.فرنسى

علىالطلبوأكد((مقاومةدونيمرواأنمقابلكنائمهممنجزةاالحاكميعطونلأفم،القرامة

هذامروحينماالف!خمأ((الأحجارمنممنوعةمنازلهاومعظمللفاية،محمنةمدينةرودس))أن

هؤلاءخطرخشيةإليهالهبوطرلضالمدينةبميناءهـ.0059/أم594عامفىالطلب

القراصة)2(.

للدولةالتوسعيةسةبالسبرودسجزيرةفىاليهودتأثرمدىعنالكشفيمكنكذلك

منالأولخطبهفىوأوردهعوبديا،إلىالجزيرةيهودرواهماإلىاستناذاإيجةبحرجزرفىالعثطية

علىالحصرأعمالأثناءاكمللتدصرتعرفتقدكانترودلىفىتقريئااليهودمنازل))جمعأن

ماتالذىالعامفىالتخريبهذاعلى(قدمالذىأباطرقم)3(اولحكمفترةخلالالأتراكيد

منتحصيناتيزلمكأنماوتحصيناقاوبواباقاابيعةالشاهقةبأسوارهارودسيزلمالذىوانفيه،

حيثفيتوفىالذىالطمفى!صرقارودسإلىجيضأايركىنالسلطهذاأرسللقد،قطقبل

(طحواالنحوهذاوعلىهاك،للإنشاخمةتزاللاالتىالحإرةمنبوابلالبلدةبقذفقاموا

فىمنكلقتلواالبلدةالأتراكدخلوحينما......منازلهمدمرواوبأحيانهم،امحيطةبالأسوار

وتفرقوافارتبكوا،،سخطهعليهمالرب(نزلوهناكالهود،معبدبوابةإلىوصلواحقطريقهم

مانينإلىي!حكمهممدةاتدتالقرودسلال!!بتاريةول!لفةحكمعلىالفمايونايةتراكقفى)1(

ام./566-0152)الظنولىسيماناللطنيدعلىهـ.289ام./522عامبمخهاضةعثرةواثق

ليمويل،يملمؤسسةنثؤراتب،2الفماية،الدولةتاريخاوزتونا:يلماز:راجعهـ.(.269-739

مراجعهايمكنحكمهموسنىالطنفةح!مبأمماءقانمةوفاك265؟-262عى،8891،ابإتانجول،

.92-42ص،رودسجزيرة:كزالةحيب:لى

ول34لما4ص!أول"13عولس!.67.03.(2)

إليهبالاثارةابىحثييزمفوفاللطن،لقبمجملالمزةهذهلىالأتراكمجكم!نمنلأننظرأ)3(

القانولىاثا!سيمانالحلطنبأنهالحطسلعلىإيهأثارقدأدلىابايثرو!ن،البحثمدارعلىبالحلطن

بابص.4رقمحاشهل
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هوالأحداثمذهبطلأنفىشكمنومابعفأ)1(((بعفهميملالهروبفىوأخذوا،بينهميخما

-855.اام481-4511)أباطرقمأولعوبديااعبرهالذىالظتحاكدأعمدالسلطان

1453عامفىالق!ططتبمخهالعثطيةالإمبراطوريةحدودأوسعمنأبرزبصمههـ.(886

858ام.ا4ه؟إكلىالطمفىرودسحاصرالذىهوأنهأيفنااتجاروعلىهـ.،857.ام

شرحيماهـ.885ام.ا048عامفىالكزةعاودثم،بمرادهيفزولمفتحهابقصدهـ.

وماأيفأ،أخفقولبهه،جندىألفومائةبارجةوستينمائةمنعظيظأسطولأإيهانالسلط

)2(.مباشرةلهاكلىالعامفىتوفىأنلبث

حاكمخلعفىالظتحمحمدالصلطنرغبةهوالكبرىالظرةهذهلشنالمباشرالسببكان

دشراظس!ترتيبهيأتىالذىأحس!+مس!4ول!033ولبوسونبيردىالمقدمآنذاكوكان،رودس

منالجنوبالجزءالهجومكلوقدهـ.(،19،-881./ام505-1)476المقدمينبين

إلىجنئاشجاعةأبدواالذيناليهودسكنىكانتوفيهتحميتا،اكطقأضعفيعدوالذى،الجزيرة

قبلالهودمبدبلفتقدالمعاركوكانت.المدينةعنالدفاعفىالآخرينالمقاتلينمعجنب

كلوعلىالأسوار)3(.تريمإعادةأثناءالتدمررهالحقفقدمنازلهمأماايركية،القواتانسحاب

منقتلمنعددوبلغ،الفريقينمنكبيرعددقتلعنوتمخغتأشهر،ثلاثةركالمطاستمرت

ألفاعشرخمسةحوالىجرحعنففلأجندىآلافتسعةنحوالحربهذهفىالعثمالأالجيثى

كانتالتىالفخمةالحجريةالكراتتزالوما)"(.أنفقتالتىوالأموالدمرتالتىالسفنخلاف

رؤيهبهثأنعوبديارواهمامدقعلىتشهد)5(ماثلةوالقلاعالحمونبياتدكالعثطنيةالمدافع

.رودسقذففىاستخدمتالتىللأحجار

4!؟هأ"،"ه.خأأ.،61.200-712.لم(1)

الدهور،وقانعلىالزهوربدانعالممرى:إياسبنأحمدبنمحمدام.(524هـ./359)تإياسابن)2(

بام.،829هـ.-/ا204،القاهرةاكيخة،الطبعة،لل!بالعامةالممريةالهنةب،6ممطفى،محمد:تحمين

:كارل،نبروكلط؟071-651ص،با،يةالثطالدولةتاريخ(وزتونا:يلماز:ايفأراجع؟81صا3،

.44صا،الاسلايةالثعوبتاريخ

.2صه،رودسجزيرة:غزالجب()

!7ولمهمء34أ،+؟؟!"أول7؟هم+ه،(ع04)لاأس!7!13اعاعءولم3مهكاما،"أ4،70،"ءأ."125لأ.710.

.2صه،ا!بفالمرجع:كزالةجب)"(

.44صا،الإسلايةالثعوبتاريخ:كارل،بروكلطن)5(

http://al-maktabeh.com



2!

بدواطرودسلىالإشتاريةطائفةعلاقةمنجانتافهايشقىطدةأيفاالأولبالخطويقدم

./ام،69-561بر)قاتباىالآثرفاللطنعهدعلىوالشاممكحرفىليكالمطهلاءلين1

أقلهابهثالتىلل!مةيسمحلمرودسحاكم))إنعوبديا:يسجلإذ)1(،هـ.(872-159

فماعلي!ايحفظمصر)2(سلطنمقدورفىيكونسوفأنهخثيةالإسبهلىريةإلىبالإبحار

قطعة"لفوعضرينمانةمبلغتقاضىقلىكانالجزيرةحاكمأنذلكال!ثهرأمنأحوالىبالجزيرء

جماتركىاللطنشقيقذلكمقابلشسلمهبأنهوعلىهأنبعلىممرسلطانمنذه!

منخوفأعدبالريوفىأنوسعهفىيكنلمالحاكملكنفرنسا،فىمسجوئاكانالذىول!؟ء30

ممرسلطنيفعأنمنرودسحاكهوفتوراءالشبهوذلكايركى؟السلطانكفب

كلنالعددهذاوكلائمية،ال!لعمنبربكممحملة!نتأنهاخاصة،السفينةعلىيد!

الظروفعلىالضوءمنقدرعوبدياإلظءشيا!علىجاءتالمادةهذهأنورغمالإر)3(((

منو(عبحهـ.،838ام./435يةممرإلىقدمالمحمودى،الظهرىأبوابمرةقايتاىالأشرف)1(

حتىالوظنففىتدرجكقهوبعدهـ.(،857-842ام./453-)1438جقمقالظاهراللطانئايك

علىباثاتتاياىالأشرفليعرف،اعلاهالمذكورةالمزغفىاللطةتويهعلىيكالمطاتفقثم،أتافيكين

،ورشوتدئايبةوله،قراراتهلحامماو!نوصلاخا،علفافييعكدماتنمدعلىوايميمالعزممعالرأى

الأمراء،إلحاحأمامقرارهعنيرجحكانلبههمرة،منأكراللطةعنالاعزالوقرروالفرود!ة،العلمأحب

منتقلهتطابذلكنو!،الإدارةأليالعمارةمجاللىسوا،إيهتعباصتىالأعمالصتكئرعلىبخفهأثرف

ت)الطوىانظر:المزيدولمعرفةتؤيا.عامأوشينت!عةحكمهودام،الواسةدريهداخلآض-إلىم!ن

ا!،2،اتسعنالقرأعانل!اللامعالفوءمحمد:بنعدالرحمنبنمحمدالدينكىام.بم794هـ.ا209

ا.ب،112-02أص،ءب74،-7صا،14-4.ص3،بأهـ.،355-351-،ائقاهرة

الجبى:الدينمجرعدالرسنبرتمحمدبنعدالرحمنام.(522هـ./289)تالعيمىأبوايمنا؟ص!36

2،بام.،660-أهـ.138إلعراق،ابجف،،الأولىالطبةب،2واطيل،ا!قدلرتاريخاجيلالأنس

إلىورحلام.،750هـ./088عامالظهرةفىكانالعيمىايمنأباانبالذكروجدير285.-283ص

هاومنام.،194هـ./698عامد!بهلىدوفاالتىالأحداثوآخرام.،481هـ./886عامالقدس

عوبديا.خطبات!بةلوقتومعامرتهوكزارقامعلوماتهلدقةنظزاالدراسةمدىعلىالممدرهذاأطةتأتى

هوآنذاكموالثممرفىيكالمطدولةحاكميحملهالذىاللقب!نول))ملك((؟ابص!ذوردت)2(

باسخدامه.ابحثييزمفوفالحلطز،

44؟هر،لءأ.ههأح،.أ.218.0()

عاملىجاءإذ!الحربالمدامحدإلىتثرتقدالمملويهةممرمعالرودي!ةالثلاشاتأنبالذكريجدر

ىدجانا!دماعهدفىذلكو!نيوئا،وأربب!اثينمدةالجزيرةوحاصركبرمملوكىأللولام.444

رؤسانها=بينبالحادىالمقدموهوهـ.(858-084ام./454-1)437ول،عل4عءأ(45!الاسك
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العلاقاتطبيعةمنجائاذاتهالوقتفىأوضحتأفاإلاللسطين،إلىبرحلتهأحاطتالتىالصعبة

886ام.ا481)عامفىالقدل!إلىوصلقدجمالأصرأنذلك.الأوروبيةالمملوكيةالعثطية

سوءمنمزيدإلىأدىالذىالأمرله،المملويهةالسلطاتمساعدةعلىالحصولبغرضهـ.(

أخيهعلىالثورةأعلنالذىالأصرقايتاىالحلطنآوىحيثالثمانيينوبينبينهمالعلاقات

ودخلال!لطنة،فىأباهخلفحينهـ.(179-886أم.ا151-1)481بايزيدالسلطان

عامبوفاتهالأمروانتهىفرنسا،إلىوفهارودسإلىفلجأهزم،جمأنإلامعه،حربفى

وعلاقةالعثطنيةالمملوكيةالعلاقاتلىبهزاشرخاأحدثأنبعدهـ)1(.009-أم594

.والغرببرودل!البلدين

اهتمتماوفهاتسوء،أخذتقدليكبالمطرودسعلاقاتأنعلىدللتمؤشراتوهناك

قراصنةمنعيفةلهجمات.ام048عامتعرضغزةساحلانمنتسجيلهاليهوديةالممادر

ماروىجثبالمظطرعوبديارحلةيجطأنشأنهمن!نالعلاقاتفىالتردىوهذا)2(رودس

المبءإيلاجالحفينةربانورفض.الإسكندريةقبالةاصبحناأيامستةوبعدرودل!،))غادرنا:يلى

وبالاسكندرية......قرابمياهفىبقينافقدذلكوعلىالواجة،الماديةالأجرةتقديمبعدإلا

:زيادةمعطفىعمدانظر:بطنل.الأيعطولهذايفزولمحثبلاءعهاالدفاعفىفأبلىالاستارية،طائفةمن=

الجثى،مجلة،ايلادىعثراظصالقرنلالممايكسلاطينزمنرودسجزيرةعلىللاشيلاءالحريةا!ولات

.91ص(رودسجزيرة:غزالةحبيب:ايفاانظر.ام949

الفماية،الدولةتاريخأوزتونا:يلمازأيفأ:راجع326.ص2،ب،الجيلالأنسالعيمى:أبوايمن)1(

.344ص،الاسلايةالثعوبتاريخ:!رل،نبروكلط؟191-091ص،با

ول،1)لا"5ء7مه،كمح(751."ه.،أح،.0).97(2)

اليهودىالطالبسجلإذايوسط،يثرقىلىا!لرينحركةعلىدامأخطرأيثكلونرودشقراصةظل

انظر:هـ.009./ام594عامفلطينإلىذهابرحلةأثاءفينهافىالهوطخحىأنهالمجهول

ولللأ،543!،ولع76."مءولءا

علىوالاغارةايوسطابحرفىالقرصةبأعمالبالمامالإيبئريةوفرسانواليهلانالقارصةتعهدوقدهذا

-825ام./437-1)422بريباىالأيثرفاللطننجاحمنالركموعلىواثم،ممرسواحل

علىالابقةالقيلةالعقودلىرودسعلىللاسلاءاثلاثجقمقوعاولاتقبرصعلىالاسلاءفىهـ.(084

ولمعرلةواثية.الممريةالموان!علىأوابحرلىالقرامةغاراتحلىةمنيخففلمذلكأنإلاعوبلىيا،رحلة

الحريةا!ولات:زيادةممطفىمحمد:راجعالمملويهة.الدولةعلىوغرهمرودسقرامنةنثاطعنالمزيلى

الظهرةالهجرى،اكسعالقرنفىوالفرنجيكالمط:دراجأحمدقفرقة؟مفحات،رودسجزيرةعلىللاستيلاء

54،56،76،09.156-48،ام.(ص619
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وكلالميةأنكدأمؤالربانإلىأرسل.لهمقزافهااتخذحيثيخهاحكرسلطنثملوكرأصر،

بخف!هفأرللالوعد،الذاثقهيفعلمالأضر(نإلا،امانفىإيهاالدخولإم!نهملىعليهاما

اثقةيفعأنرشضالربانلأننظزابايحركللعةالأم!يسمحولم......الحلطنإلىسفراء

ويلاحظال!لطن)1(.بموافقةالسفراءعادأنبعدإلاءالمبالسفيةتدخلألاتقرروبالفعلفي((

أولآدفعهالفنعلىالمقررائكسالمملويهةالحلطتتقلانعلىحرصتدالمةربانأن

مامدىبالطبعيعكسوهذاعيها،الاستيلاءد،نللسفينةامانمكيتنتجولهأناعتارعلى

الألظبعلىعوبدياوقوفايفاويلاحظتوتر،منيكوالمطرودسبينالعلاتاتإليماآلت

صر((.))1بلقبماالاسبهدريةوالىعرفإذالمماليكعدا!ندة

الظمكلتتايتباىالأفرفالمملوكىاللطنسيادفىأنالهودىالمستوطنأدرككذلك

الأراضىهذه))كلقانلأ:ذلكعنوعبرنها،الثرقإلىالواتعةوالبرارىمصرعنففلأ

الفلسطينىالثعبموطنهىالقلل!طينمجمللتثملتمتدوهى،المصريةللبدةخافعة

الاسبهدريةسوىنجدلادةالسبهذهتحتالواقعةالمدنجميعبينومنسوريا،إلىبالإفافة

مدنهمب!حاطةيهتمونتاريخهممرعلىاليهودنجدوعادةالأسوار)2(((.أحاطتهطوقدوحلب

وكانتاعدائهم،غائلةمنلهاحمايةالمفطرهذافىسبقوهمالذينبالكنطيينتأسئابالأسوار

بأجدادهتثبهعوبدياأنيبدوالمنطلقهذاومنتحما)3(،المدناشدمن)نابلى(وال!مرةالقدس

أشارقدنجدهوحلبالإسكندريةلأسوارإشارتهعنففغلابايحمبت،الاقمامهذاإبداءفى

.والقاهرةورودسمشسيامثلأخرىمدنتحمياتإفأيفا

دولبينالسياسيةالعلاقاتعنالفوءبعفىيلقىماالأولالح!بفىورد(خرىناحيةمن

-هذافىافطراباتوقعتقد))و!ننصه:فيماهـ.2!8ام./487عامربيعمعالمنطقة

الذينجي!ثهقادةإلىتقديمهابغرضأموالأيجمعأنأرادنالسلطأنذلكممرفىتقرئاالوقت

بفرضالمملوكىالسلطانقامإزحلب؟فىالعثمالىالسلطانضدللظلالحروجعلهمكان

كا!،4أ؟4"055حأ01،"912،812.0.(1)

ا؟أ23،4.ر2.(2)

والدراياتابحوث!ميمجلد،ث2!ايوم،حتىتثريدهمنذالاصرانجلىالمجمععلى:بقفؤاد)3(

.361-261ص،اب،.م8691هرةالظ،العرية
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نافذأنهتارئحاواكبتوسلمين)9(.ونمارىيهوذاالطوائفجميعوكلت((باهظةضرائب

العلاقةوتأرجحتالمملويهة،السلطنةاعينهمنصبوضعؤاالقططهعلىالعثطيخوناشولى

الأعلىالفراتعلىاتدتالتىأبسظنإمارةحولتنازعاالطرفينأنإلا،ومؤازرةعداءبينمعها

تجمعبسبباثفورمناطقفىنثأتتركطنية،إماراتعدةمنواحدةوهىوئلطية،مرعشبين

ىذيامارةكذلكودعيتعاممتها،إلىنسب!)بألبسظن(الإمارةهذهومميتفيها،ايركمان

-01754أم522-)1353بينفيماحكمتهاتركطنيةاسرةاسمعلى،القدريةأوالقدر

الطزلةالامارةهذ،ثونلىوالعثطيونليكالمطتدخلوقدالعثطيون،اخلهاحينهـ.(289

تأزمذلكعنونتي،خلالهمنابفوذومارستركطنئا،امزامنهماكلايدحيثمنطميهطبين

هذافىعوبدياأورد،مايؤكدماالاسابنالمؤرخعندونجدالبثمانية)2(.المملوكيةتالعلاففى

تايتاىالأشرفنالسلطمناستوجبتالطرفينبينازمةحدثتالعامذلكفىإنهيذكرإذالثأن

بشئالممتل!تومصادرةالأموالجمعإلىدعاهالذىالأمرالعثمانيئ؟لمواجهةالجيثىتجهيز

منحلقةإلاهوماعوبدياإليهايثارالذىوهو،الآونةهذهفىنزاعمنحدثماوكان)3(البل

المسلمتين.الدولتينبينالعلاقاتفىالتوترحلقات

وردحيثوالمملوكيةالعثطنيةالدولتينبينالأحداثإيهآلتماالظلثالحطبفىونقر(

الأيثرف1مصروسلطنالظتحاأمحمدالعثماناللطنبيننشبتالق))والحرب:فيه

اعتداءعدماتفاقيةعامينفذوئعاقدافما،الكثرونوظن،نالنسبعليهارانقد،قايتباى!

لقد.يمتاويبدللمنفهاللطانهوممراأفىفاكيعيشالذىالسلطانبأن3علفابينهما،

كانوإذاعتا)4(((الكبرمنبلغقدوانهعائا،عشرينمدىعلىالمصريةالسلطةحكمفىظل

عام

29

والا

.2

4،"هر"ل!أر.،أح.هه"023.922.00لم)1(

.95صام.،749دمثقالأولىالطبةام.(619-151)6والثطيونالعربرالق:عدالكريم()

.253ص،942ص،2بالدهور،و!ئعلالزهوربداثع:إياسابن()

التركطنضدالموجهةالحملةعلىديارألفبعينمنأكرانفققدقاياىالأثرفانيذكرمنوفاك

ام./)487عامالفماننفدالموجهةالحملةعلىدينارألفالفنحوأنفقكطهـ.(،888ام./)483

البسو(ثرهاالمملوكىالعمرلىممرفىالاكماديةالأزماتعط:علىكمانانظر:هـ.(،8

،الظهرةلل!ب،العامةالممريةالهةام.(،517-0125هـ./239-)648والاجماعىكمادى

.132صم.،02

4،كاه،"،أا.،أح."ه.025.")،(
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تغرإلىالمقابلفىإشارةذلكفىفلعلال!لطة،فىقاياىالحلطانبقاءإقرارعلىحريفاعوبديا

ل!وات.تسعحوالىمنذبالفعلحلىثقلىحطنماوهوبايزيلىابئبتوقيالفطلأالحلطان

عامفىالطرفينبيندارتالتىركالم!عقبأبرمتقدكانتالمعقودةالهدنةأنوالوافح

هـ.)1(.398-ام.487

جماعاتتاريخمعرلةعلىتساعدالقالبيةالدةمنبالمزيدتمدناباتالحطزالتوما

فنجدهها،يعجالتىالأحداثمنقرياوأصبح،إليهعوبدياانتقلأنبعدخاصةالشرقفىاليهود

محددأيزرهالمأئهعبىالمنبلادعنالمعلوماتببعضإيطبفىذويهإخبارعلىحرصوقد

الأيثكبزمنيهودىرابىلثعخ))ثمة:يقولإذ،المعلوماتهذهأمدتهالتىممادره

ال!ثببمرحلةفىوهويذكربأنهاخبرلىأن،أبالقدساهناوتعلمولدالذى)2(،ول3أ،دة!لما*7

فإنكذلكتفمييآ،فعلوهعمالهشئكلروايةفىوأخذواعدن،منقدمواالهودبعضأن

أوبكوهم،بلادهمبأرافىاظمةايخومعدتقعإسرافيبنىمواطنبأنيقولونعدنيهود

5!!!س!أ3يوحناالقديسلثعبمعحربفىحالطهموالذين،الأولخطابىلىعنهمكتبتالذين

ها،ايهودمنولئفةوجودوعنايمنبلادعنحديثاعوبدياخطباتكلتوهكذا)3(((،د!)15

الداخليةالأحوالملامحبعض:حجىناعرجاةأيفا:انظر،422ص3،ب.الزهوربدائع:إياسابن)1(

المؤرخينجميةتصدرهاالعوو(اكريخمجلةام(،694-4681هـا109-)872قاتباىاللطن!دلى

.91هص،م4002هـ-ا524ريع،اثلاثونالعدد،المغاربة

الموجودينوابلدللسعبللإثارةتدئماتخدموكانت.نوحأحفادلأحداسمالأملفىأيثكبزكلمة)2(

القالأورويةالأراضىيهودإلىثرالو!ىالعصورفىأمجتولبهط،الفراتاعالىفىأرينياحدودعلى

بعفهموحب،(لمايخالالأشكبزيحمرلمولكنأليا.يهودإلىلثرأصجتثمالجرمالأ،افييبهي

عحرالحاصالقرنينلىأوروبايثرقإلىبعغهمهاجركطورويا،وابماوشرقهافرتكاللىاشوطن

تحدثونوإنما،العبريةثونتحلىلاالأشكبزاليهودومعظمالهجر-ين،والعاشراكسعايلاد-لننعروا!دس

عدالوهابانظر:.العبريةبالحروفولكتبباللافية،نخلطةالومطىالعصوردأديالغىوهىايديثية،اللغة

صايهود،ملفعلى:عدهعرلةأيفأ:انظر290ص،القومىوالأدعاءايجارةبيناليهوديةالأقيات:الصرى

221.

+053،ك!-+س!!،011ي!."ولااأ+051هم"،س!ل"ءأ"3هح"هااح".5152-15.805-105.

ثمابة!نخبرذاعالمليماالحروبهـوإبان545-ام015عامحولاوربالثاعيوخاال!هن)3(

جمعوايعادةالمحلمينمواجهةلىللمييرحيفأييكونيوخاال!هنيدعىعطيمزيمبظهورابثرى

الاباويةأنإلاللخبرحممىشدوجودعدموبركمقوة،منلديهوما،ثروتهعلىمقمدينالميجةالأرض

تحققولمهـ.573ام./177عامالجثةفىالأصطورىالكماهنهذاييقىمنتجلهامنوأرسلتبالأمر،اقمت

أواخر=إلىوعولأايايةالمجةالأجالبينوتماقمبلترددالأ!ورةظلتوقدمحوسة،تائجالرحلةهذد
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هؤلاء))ويقولعهم:نقلجثهناكمنالظدمينالتإرف!تمثلاكلىعوبدياممدرأما

البلادهذهوملك،عريفةيهوديةمجتمعاتبلادهمفىيوجدإنهعدنمنجاءواالذيناليهود

)1(((الآخرينمعاللطفشديدوهوعربى

هاقامهجراتهاكأنباتالحطفىايكررةالإلثاراتخلالمناكبتمزاأصبحوبذلك

المستوطنإشارةآخرهاوكانتالأشيهناز،هاقامالتىتلكعنفضلأالقدسإلىاليمنمناليهود

الظهرةفىيباعونوكانواأثيوبيا،فىالمعاركأثاءالأسرفىوقعواقدكانواالذيناليهودأسرىإلى

لمأنهإلاالنحو،هذاعلىعوبديامصادرتعددمنالرغمعلىأنهالواقعوفى)2(.هناكقابلهمحيث

الميلادىاكلثالقرنبدايةفىأنهاكبتفمن،ايمنفىصرالمطاليهودواقعفىكثزايخض

آلافثلالةنحوالإسلامقبيلعددهمبلغبحيث،اليمنس!نبينيهوديةجماعاتوجدت

منأنهيدالآولى،الإسلاميةالفترةخلالاليمنيهودأوفاععنالكثرئعرفولم)3(،نسمة

هذهفرفتهـ.648ام./025المملوكيةالدولةتأشسمنقليلبعدأنهنذكرأنالفرورى

وايهفى،رسولبقبيدئركشئوفاتصريفأنإلاوالحجازاليمنبلادعلىسلطتطالدولة

هذهحكمأواخروفىرجالاقا،بينتشبكانتماأحيانأالتىالمنازعاتلفضبالتلىخلالمماليك

البعثاترسولبنوبعثوقدالأحمر.البحرفىالممريينايجاروبينبينهاتجارىتنافسظهرالدولة

وفى،الشرقمعاقيرةمراكزأكبرمنامبححتىعدنميناءوطوروا،والصينوسيلانالهندإلى

عنانحسرتبينماالحجازعلىرسولبنىسلطةاتصرتعشراظدرالقرنمناكدأالنمف

الدولةهذهاهتماموكان)"(هـ.0858/ام454عامطاهربنوفيهافخلفهم،وعدنزبيد

دولتهمقييمذلكلارتباطعلىنفىالتإرىالنشاطزيارةعلىعملواإذ،عظيظبالتإرة

الب:ترجمةب،3،الملةالحروبتاريخ:رنيمانستيفن:اكلييلعلىانظروعها،الوسطى=العمور

.68826،صا،2ب،.ام689بروتالقافةدارالأليلىالطبة،العرينىابز

4،كا!أ،لة،"ه.حأأ.،246.0.(1)

هـ./.498فىتوفىالذىالطهرىداودبنعدالوهابابموراللطنهوآنذاكايمنملك!ن

بنوأحمد:عبدالطلمحمدراجععمر!.عنالمزيدولمعرفةعامرالدينصلاحالظهربعدهمنكولىام.948

الممريةالهةام.(517-2311هـ./239-)628عهد!لىالحارجةايمنوعلاقاتطهروبخورسول

282.-268ص.،ام089،القاهرة،لل!بالعامة

)(

.91-61ص،ايمنيهود:أبوجل!ييا)3(

.71-61ص،والعمايخونالعرب،رافقبالكريم"()

4!كا!أية،055حأأ.،2470..
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نمثطتأنلثوماالعوائد،منالمزيدفىطمظعدنيناءفىالرسوعلىالفنفثجعوااكلثه،

أنعثتقدالأحمرالبحرفىالنثيطةالسفنحركةأنويدووممر)؟(،الحإزمنكلمعتجارقم

الظهرىالملكفياايهود)2(جماعةعلىايجابيأانعكسمماابطقةفىعامب!ثكلالاقتماديةابة

معهم.تعاملهفىعوبديانظرفىلطمأ

الفترةإلىيرجعاليمنبلادفىل!فماقداؤاأئيوياأراضىفىكيائاليهودبأنمزاعموثمة

أحدنسلوهم!!؟دانسبطمنالميلادىاكلىالقرنحقالميلادقعلالطشرالقرنمنالممتدة

قويةمسيحيةدولةتأستحينفىتاريختا،تأكدلمالذىالأمروهو،المفقودةالعضرة)3(الأسباط

ولكنمم!ول،3*هأاكسيوئمبمملكةعرفتايلاد.يينوالابعا!دسالقرنينخلالاللادفى

ظهرتحيثافجرى،ا!بعالميلادى/عشراكلثالقرنإلىومولأبالغموضاتصفتاريخها

المدوقيين.منيهوديةواكثةبدينها،متمحكةنمرانيةواكية،مسلمةإحداها:ممالكثلاث

الدينيةتقاليدهمتبلورتوقدايلمود)4(،وينكرون،مطلقةقدسيةالوراةيقدسونلاوهم

الهجريينوالتاسعاكمنالجلاديين/عشروالحاد!عسرالرابعالقرنينفىالممزةوالاجتماعية

.64هصالابق،المرجعأحمد:عدالطلعمد()

عدنطريقعنوالهدايوسطابحربيناقيرةمجالفىنحطواايهودأناكقادإلىابخينبعضيتجه()

!بياانظر:،بالجلىةالمملوكىالحكمكرةحقالاكماديةحايهموصفتبحيثوالحريروالعطورايوابلنقللى

.91-61ص،ايمنيهود:أبوجل

فقلىتثم+يثط+،قيةسمىفحملتالقلىيم،الإسرايخلىالمحغلىعزيزةم!نةدانتجيلةبلفت)3(

بالاسرايخلى،المجمععلى:حينفؤادانظر:50(())مثاحاالعبريةلىتمىكطأوبطأفأصجتم!نتها،

.161ص،ا

ايهوديةالدولةتقومانإلدعتابطلمى،العمردظهرتالهود،لرقمنرنجهفرقة:الصدوقيون)"(

بالأيخار.الاندماجئاحالظروفتدعووعدماالمجطة،والظروفالواقعمجاراةمعايوراةعلىالوقتذلكد

افمحلوا،أنلثوامارلبههم،الميماللىعمرلىشوكهمقويتوقدحاب.ولاببعثيؤفونلاوهم

كامل؟231،421ص،7991،القاهرة،ايومأخبار،يةاكالطبعة،والهوديةايهود:شلبىعدالجيل:انظر

تلمودان؟فهاكايلمودأما60،257،2صام.،889القاهرةالاعغام،دار،وعمدةتاريخايهود:سعفات

قداسةابموصأكريتنالذىابىبلىالتلمودإلىتثرتحديددونتلمودوكلمة.بابلىوالآخرفلطنىأحدما

ترجمة:إسراني،لىاي!وديةالأصوية:نورتونرتمحكى،إسرافي،ثاحاكانظر:والأرثوذك!.الهودلدى

.2صا،1002،الظهرة،روزايوسف،الذه!ال!ب،عممىنامر
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يهود،أوإيهودعيهمأطلققعددةجماعاتتكوينإلىأدتوشاليةديةعاصرلامزاجنتجة

الفلاثا)1(.باسمبعديماعرفواالذين

أثيوياملوكشهاالتىبالحربالصلةذاتاكريخيةالأحداثأهمروىقدعوبدياوكان

تمكنواملوكأوأمراءخمسةلديهمإسرائيلبنى))إنذكر:جثابلاد،فىاليهودضدالمسيجون

ال!هناتاعمعطحنةحروببعدالبلادتلكعلىيزيدأو!ملقرنمدىعلىالاستحوازمن

ولأءكل!"س!)2(،إفرايموانهزميوحناال!هناتباعاتصرفقدللأسفولكن،ح،أورورة"هل3يوحنا

ذكرىعلىتقريبأالقظءوتماا.وعمفوابلادهمإلىذالنظفىيوحناال!هناتباعوأخذ

ممارسةعيهميحظرفهمبقىمنضداستصدرمرسومأهاكانذلك،الربوعثلكفىإسرائيل

بالوارثة،حكم!إليهمآلالهندفىآخرينملوكال!ن.رحمةزوالربانغر...الدينيةواجماقم

صحوةإلىالآنطريقهفىالظبرايهودمجدإنيقالغداإذكأسلالهم؟قاسيةقلوكلتكنولم

دفعفىاستمروافقدذلكومعجديد،مناخرىمرةالتزايدفىأعدادهماخذتكط؟عظمى

حربلىدخلواإنهمقيلوقد!مل،بشكللهميخفعوالمانهمإلايوخاال!هنأتباعإلىالجزية

لهىالأحداثلهذهالتاريخيةبالحلفيةتمدنااليهوديةوالروايةجرافم)3(((معشواتأربعمنذ

وع!ثائرأسباطمعالفلالثايهودثوراتسلسلةبدءلثهدقدهـ.0347/م069عامأنتذكر

ابلادعنالمحيحيةإقصاءفىالثورةونجحت،المشحيةمنليكاسرةمنأكسيومملوكفدالآجاو

لىالبلادلحكموبقوةأخرىمرةعادتالمسيحيةمنليكاسرةأنإلا.قرونثلالةعنتزيدلمدة

كلمةأنإلىايخممةالدراسةهذهوتخلمى16،22.34،صالفلاشا،يهود:لاريسجلاءمحمد)1(

غزا،:تعنىالعبريةولىهاجر.أوعبر+الجعزية.:لعتىلىوتعنى،جرونالم!أوالغرباءمعاهافلينأوفلاشا

=!ية=فلاسبهتعاملوالدىللى،مادةمنالعريةعناخذتوربماطب.،في:تعنىالحريايخةاكحم،ولى

87،صنفه،انظر:.الثعبهذاوطيةتفقحميهاالأمورفهذهالمرالة.مجاللىبدورهماليهودالثهارعلى

.98

!عيعقوبلاكبرلحاممر،لايخهماالذىاللامعليهيوسفابخافى،ثقينإلرايملطالمقمود)2(

ايهودى،المجمع:ثودةذكىانظر:الهود.قبائلمنمعدودةاممهعلىقبيلةفهمالكلوأصح،ولديهالسلام

.417-416ص

4،كاه،"،أأح."ه،.أ.238."ه.923)3(
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فىوأثرواايهو!بينتغلغلواأنبعدالسيطيةالأسرةباسمهـ.01668ام275عام

الميلاديينأع!ثرواظمرعضرالرابعالقرنينكلتضدهملثرسةحروبفىودخلواعمدنهم)1(،

الكاهناتباعأفمعلىالحبثةمشجىإلىعوبديانظرةأنوالملاحظ)؟(.الهجريينواكسعاقمن

أيفاالهدبلادأناكبرحتىعدهيتأكداقبقوهذاصر)3(،المطالميحىالمعتقدتطبقيوحنا

موقفعلىا!ودحيالالحبشةميسجىموقفاخلافأ!ركالمحتوطنأنبيدلهؤلاء،موطث

قاسية.تكنلمقلوهمبأنوصفهمالذىالألعوىالثرقفىالإسلايةالمغوليةالقوى

حيثأخيهإلىاندأخطابهفىسياسئاالفلاشايهوديثأنفىجدعماعوبدياتحدثأنلبثوما

فىهموالذينايوحاييق،لملوكالحاضعةالأراضىمنالظدمونالمسيحيونحكى))وقديذكر:

إذامماللتحققالشففكايةفىونحن،مريرةهزائمهمألمتقدأنهيوخا،القديسشعبمعحرب

يحمىأنالربوعسى،وحدهاللةإلايعلمهلاالأمروهذا،بالفعلوقعتقدالأحداثهذهكانت

الطدةواصلواالفلاثايهودأنعلمناماإذاالمعلوماتهذهوتتغح)4(((.وعبي!هيثعبهالدوامعلى

ح!موأنخاصةفيها،يقيمونالقالبلادحكامضداثورةفىالمتفلةايهودعليهاخبلالتى

الأوروبيونحملهاالقالمييةالأفكارمنبكثرتثبواقدالسليمانيةالأسرةمنالمسيحيينأثيوبيا

)صهونعمداالقمرومنهمالأسرةهذهقياصرةهمنكلولذاالأدفىلل!ثرقكزوهمفىمعهم

0784/إم141-)1382الأولداودوالنإلثىهـ.(745-471ام.ا4131-344

هـ.(832-817ام./942-)1414إسحاقالقيصرابنهواملكطهـ.(،814-

،1)434يعقوبزرعالقيصرواشمرمقامها،ال!ئسوأقاممعابدهمودمرالفلاشاضدحروبه

-)1468بادامريامابئاستمركطذاقا،المهمةأداءفىهـ.(872-0837/ام468-

سبعةلمدةحرئاعليهموشنالفلالثا،تجاهالعدائيةسةالسبفىهـ.(883-872ام./478

هذهتيجةوكماندكأ؟ودكهمواحدم!نفىتجميعهموتمله،الفلاشااستسلمحتىأعوام

محمدعننقلأ.31ص،د.ت،القدس،بالعبريةوايظيد،والعاداتاكريخالفلاش!::رنوبينثالأ،)1(

78.-77ص،الفلايئايهودإدري!:جلاء

.2!ص،8691،القاهرة،المدبولىميهة،الأولىالطبعةوا!كمة،انينةالفلاثا،عداللطفعلاح)2(

ل7300،+ل!ث!أ3حااس!"صاء7هلاه!عس!ول(!!"ح"".902-802.()

4،60أ"،،055حأ.724.011.(،)
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علىوقفقدعوبدياأنوالواضحابمرانية)1(.باعتاقاليهودمنالعديدتظاهرأنسةالسب

إلىالحجبغرضأثيويامنالظدمينالمحيحيينسواءالمختلفةمصادرهمنالأنجارتلكتفاعيل

بالظهرة.ابظسةأسواقفىعيدأويعوا،الحروبفىأسرىوقعواالذينايهودمنأم،القدس

القديمةالمؤلمةالأحداثذكرىعوبديالاتجرارمدعاةأثيويايهودلهاتعرضالتىتالن!هذه

الرابعأنطيوخسالسلوقىالملكاشمدرهالذىالمرسوميخصفيماوذلك،ميهبنولهاتعرضالتى

المرسومشأنالأمرهذا))ولثأنيخذكر:فدهمالعدانجينالموقفينبينوربطاولط!ول"ءهأ3لأا

83-1)66)2(((3!ي!3+س!ولهولالحشمويينعصرفىالماضىفىأنطيوخسأمدرهالذى

الملكأرادأن.(.مق63-)332الشامعلىالإغريقيةالبدةلترةأثناءحدثوقد.م(.ق

بمالليوناناظضعةالمطلككلديانةهىاليرنانيةالمعتقداتتكونأنالسلوقىالرابعأنطيوخس

بل،بلادهمفىاليونايةللآلهةمذابحواقاموا،أغلبهملأسرعاليهود،فيهاييقالقالمناطقفيها

ناإلاالثريعة،(حكامكلونجذوا،التوراة(سفارمنلديهمماواحرقوا،ذاتهسيمانهيكلوفى

الميكابيهوذازعيمهمونجح،الثورةوأعلنت،تمردتايكابييناوبالح!ثمويينعرفتمنهمطئفة

الفلسطينيينبلادمنعديذاوأخفح،المذبحبناءواعاد،الهيكلورمماورشليمعلىالاشيلاءفى

الحضمونيونتولىبأنالأمرواستقر.(..مق161-)167عاممنالممتدةالفترةفىلصلطنه

بعدواليهوداليونايينبينخميأالصدامامبحوبذلكايونانية)3(،البدةظلفىبلادهمحكم

أثيربيافىعصرهيهودعايثهاالتىالأحداثبينعوبدياربطوهكذاحقيقهم)4(علىعرفوهمأن

ببنىالملةذاتاكريخيةثقافتهعلىاخرىمرةليؤكدالحلوقيين،يدعلىقديمألهمحدثماوبين

ميه.

.22ص،وا!كمةنةافي،الفلاشا:عبداللطفملاح؟08-78ص،الفلايثاإدري!:جلاءلممجمد(1)

كا!44أ،لة"055حأ"."832.0.)(

محملى:تربهةب،8،الحفارةقصة:وول،ديورانت!436-434ص،اليهودىاجمتمع:لثنودهزكى)3(

.51صا3،ب.،ام689،مرةالظ،بدران

اثمى،رثاد:ترجمةفلطين،ثكلةتاريخيغيلالمقدسةالأرضلىاللامفون:،باجوتجلوب)"(

الأولى،الطبةالتت،وأبديةالاسىال!نوهمبينالقديمةالعمورفىوايهوديةايهود:كوانتحتونثره

.1ء!62م.(1002،الظهرة،المطوعاتيوزيعالممرىالميهب
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اكلأالمبحث

الدينيالبعد

بابسبةقصوىأهيةيثكلوهويق،اللىالبعلىإبرازإلىالآتيةالمفحاتفىالدراسةفف

الضخصيةملاتالمطقيلمنتعلىخطاباتهأنمنالرغمفعلى؟بخامةوعوبديابعامةللهود

منتعدأنلهاليسالمظييسفبكلولذاالعمقة،الدينيةالأمورعنتنأىأنلهاوايوقع،الأسرية

جديدةأضواءتلقىقدالتىبا"دةمفعمةاثلالةالحطاباتأنإلاالاتجاههذافىايخممةالمؤلظت

عوبديا!بةعلىالعبرانيةالمبغةتغلبيلاحظبدءذىوبادىمحررها،عندالدينيةالنواحىعلى

،بخطوةخطوةرطلتهلوقاثع)1(اليهوديةالقمريةبالسنةالتأريخاستخدامعلىلحرمهنظزاخطباته

اكسعال!ثهرمنالأولفىكماسيلودىشامنللخروجتاهبهتاريخحدداكلسبيلفعلى

الضهرفىنابولىلمظدرتهأرخكط)2(.!!)كهن!أكسليفيثهروهو5246اليهودىالطممن

المددأايقويمفىالطشروالشهرالدينىالقويمفىعط!ت+)3(تموزوهويثهرمالمبيومفىالرابع

لالظءفيهكلفالذىالتاريخوحدديخهاتواجدهلمزةأرخبالرومووصلوعندما)4(.اليهودى

اشخدمكذلك5247.آبشهرمنالجديدالقمرظهورعدللأهالىالسبتأيامفىالدرس

الثمى.والقويمالقمرىايقويميمقحتىاعوامأربعةكلشهرإيهيضافقمريعائمايهودىالعام)1(

اليثية،عضورلدفع،(يلولاول،الدينىالقوموهونيانأول:الطمباليداتقاومأربعةعنالمثهوتحدث

يدأالة،شهورايهودىيعددوجنماالأثجار.لغرسثاطونتمفوأولالمدر،الكويموهوتثرينأول

فؤاد256؟ص،!هالهود،موسوعةالصرى:عبدالوهابانظر:.المدلىالكويمثهورأوليانبهر

.59-29ص،ابتثريده،حتىيلىالاسرالمجمع:علىحنين

نوفمبر-ويوافقيومأ،03أو92منييهونهووالهودى،للخوموهأالطممنالتاسعالثهرهو)2(

ويمرايديثين.كعدانأوكوعئثعلحينكحيف،منوالدنريناطاسىلىايدشينعدوييدأديمبر.

انظر:.أيامثمايخةاليد

!ع+-3،فى05ول،011011!ولي!أ0،5+مهلأ*حأ"3"هح،حا128.0.

هدملذكرىإحياءللماممناتأعلاهالمذكورايوموتحددايهود،عدالمد!الطثرالثهريعادل)3(

انظر:واثان.الأولالهيهلجدار

-+س!!0333!+ا011011"ولااأ+ه"3همأأ"ص!ح"3هها،س!."155.

.952-582ص،بهايهود،موسوعة:الصرىعدالوهاب)"(

-93-
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بهخرجتالتىالسمةوموللظريخلأ!!)1(آه4+حكاة+3!اشأاليهودكدالمظالعدمنالبة

شهرمنعثربالحادىيسيامياءمنلحروجهأرخكص.الإسكندريةإلىبالرمومن

فىالصفينةفيتعطلتالتىالثهرفترةوسجلأكتوبر،منوالعثريناكسعح"ح!ةلملاول!7"3

الخاس!حقكسيفشهرمناكلث))اليوم:بينفيماالإسكندريةإلىهاالإقلاعقبلرودس

هـ.،298الحجةذو-القعدةذوام./487ديسمبر-نوفمبرح+((س!37تيبثشهرمنعشر

المطرحيثأغسطس-يوليوآب)2(/شهريوافقبدااليمنبلادفىالمطرموسمحددوأخزا

.هناكالميفىالموسص

بالإسرائيلإت؟الطبييةالظواهربعضربطمحاولتهفىعوبدياعندأيفاالدييةالنزعةنلمس

دعالفظتلكهىتكون)العل!عنها:قالحيثالفخمةابلتماسيحعنسجلهماذلكومن

التى))المخازنبأفاممراهراماتعنقيلماسجلكذلك((،موسىالنى!1زمنإلىتعودالتى

باقىشأنشأنهعوبديا!نوعليه.)3(أطلالوكأفالهبدتأنهاإلاالسلامعليه((يوسفبناها

منكانولذا،الاجتماعيةتركيبتهمنعفوئاجزغاالدينشكلوقد،منهمالمثقفينخاصةاليهود

ثناياها.وبينبلالثلاثةالح!باتأسطرفىذلكنلمسأنالطبيعى

تفميهاإلىعوبديالجوءأنإلا،عديدةالثلائةالخطاباتفىالمستخدمةالدينيةوالعبرات

الإرات؟هذهنماذجأحدبذكرالموضعهذافىوييهفى،عندهالكتابةمماتمنأصبحتخطباته

تجارمنيكونأنويتوتع،إليهيرسلهمنإلىحديثهيوجهوفيهاثالث،الحصبفىوردفقد

المقدساترؤيةشرفتنالأنأرجوكماالعمر،وبطولبرحمتهيغمركأناللةمن))أرجواليهود:

إننىسوىبهأخبركجديدسيدىيااليوملدى)اليسالحطابخاتمةفىوجاء((.آمينوافيكل.

متدفقآالسلاميدهالذىهذاالهيهلاتجاهفىيومكلوأصلى،المقدسةآبائىقبورفىملئاأفكر

ويلىأالأسايع(وعلىالفمحعيلىجانبإلىاليهودكلىالحجأعادثاكوهوالعرية،مظلةلكلمةجمع)1(

إحياءهىلالمقلعيداكريخيماوابابة،الففرانيومعدبعدأيامسبعةومدتهأكوبر،تثرينمنعشرا!د!لى

غتبالجلوسبهاليهوديحملولذاممر،منالحروجأثناءالعراءدالعبرايخينآوتالقالعفيخمةذكرى

راجع:.الططميتناولونحيثساكنهمداخلعغرةمظلة

س!!-ول"+011011033،3،ول11أ+5،034لأ"س!؟5ء!هها،ح.".348

.562-462ص،هبايهود،موسوعة:المرىعدالوهاب:انظرالمزيدولمعرفة

كاه44،؟،أ.!هأح،.ا2.3ر09)2(

أكاا،224.0.4()
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ووفقأللمشهوفقأأفعالناكلفىيار!الذىاللةهوالحلام،يملأهالذىالطدلويهكالنهر،

التدين،بعمقتمفالتىايهوديةالثخصيةالخطاباتصاحبجدوبذلك)9(((.عادهتفاه

عنيخهاالملاةيفضلحيثالقدسوداخلايهودقبلةشطروجههمولطيوئاالصلاةيؤدىفهو

ال!بةفىالعصرذلكيهودعلىمعتادأأسلوبأيعلىهذاأسلوبهأنعلىالطلم)2(فىدونهمكانأى

عوبدياعندايبرىالأسلوبأنإلا،مناحمبنيثولامرحلةفىالمثالسيلعلىثابتهوكط

ابىحث.لاحظهماوهو،يهودىطلبخطابنصفىتلميذهبهتأثروربما،بالدينام!غاأكثر

فىوقرتمعتقلىاتهناكأنإذباتالحطفىوردتعباراتمجردعلىينيةاللىالمغةتممرلم

الأحمرالبحرعنسجلةماومنهاعوبديا،رددهاهامسلمأمورأفاعلىإسرائيلبنىقلوب

آبائاأمامانشقالذىا"ءفهوالبحرهذايختصيخما))أنهفذكر:السوي!خليجوبالأحرى

كذلك)3(((لزيارتهيذهونوسةالق!منكذاوأن،معروفذلكمكانإنقيلوقد.الأقدمين

مصراليهودنزلحيثك!30ول!طجوشنهوالم!نهذاأن))يقالذكربلبيسبللىةبلغفجنما

غزةأما)0(3ححول"(5سكوثبمحمىالعريشبللىةذكرأخرىناحيةومن)4(((مؤقتبشكلفيه

رأل!فوق)6(3+كا!ولهكونهدمهاالتىالأبنيةأطلالهناكعينىبأم))رأيتنصهماأوردفقد

حبرونالقديمالعبرالىباممهاذكرهاإلىعوبدياعمدالحليللمدينةالإشارةوكدالفلسطييين((

كا!44أ6لة.055حأ،.،052.0.(1)

.711ص،.ام179،الظهرة،ومذابهاطواره-الاسرايخلىالدفيالفكر:ظظح!ن()

4،كا!أ،،لة"ه.حأ.،،".522.()

الويى.خلحعلىفيءجز-سةشبهغرببخوبموسىعونتقع

كا!،4أ،لمةه".حأأ.،".622()

يار(صحابواهليبحاتين،عدة))ولها:وافافجايثان،ارضايوراةفىممتبليىانالمقريزىذكر

.981ص،2ب،الحطط:المقريزى0((ونعم

كاه44أ،ث!ة."هأح،.ا123.0.)0(

37.:21الحروج:سفردالعرلىبلدةالعبرارالاسمورد

علىللهودبمرتهونظزاشة.عرينلمدةإسرائلبنىقافئاو!ن)كس(،مفاهعبرىاسم)6(

؟ا036:-21:القضاةسفرراجع.الوطنلحبنموذخاايهودأعدهخارقةقوةمناللهفحهبماالفلطيين

أيفأ:راجع!كحون:مادة،المقدسال!بقاموس:ونآضوعدالملك:بطرسكذلكانظر

-+5!435،،+ه1011011!+أ5أ+ههم"علأ*حث!3ا"هس!".ع.486.0
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:قالحيثالاتجاههذاعلىالطكيدفىوأمعن.الإسلامىالعربىبمسماهاعلمهرغمكا!+35ول

شا((47عمهح"(ح3(34"حولأالأنبياءمغارةأو،لةاءط"حء7ماكفيلامغارةبلفتقد))كنت

وفعاتخذتقدفيهاكانتالأياءتبورأناعتارعلى))مزدوج((تعنىعبرانيةكلمةوهى

حاملةالخيلحولفيماالقرىمنعديدتزال))ماأنهعلىيؤكدنلحظهآخرموضعوفى.الصفين

الأيخاء)1(((.كتبف!الواردةأممائهانفس

الأوروبية:المحطاتفىاليهودجماعاتبينالدينىالبعدأ-

سياجوجاليهودمعبداننلحظعوبدياخطباتفىالديهالجوانبدراسةبمددنحنوإذ

ومنذالمختلفةرحلتهمراحلفىيتضحوهذا،اهتماماتهفىأساشاركثي!ثكل3وللاس!دط!ه!4

اليهودمعبد))إن:فقالليصفهمعبدهاتفقدعلىبالرمووصولهحينحرصفقدوع!،البداية

تتسلقهاالحارجيةبا!حةالحجريةالأعمدةأنإزكله؟الطلملىمثيللهيوجدلابالررموفىال!ئن

،الأعمدةهذهاحدبقيال!قمثولقد.لهيثبيهأحياتىفىأزلمامروهو،العنبكرماتأفرع

منمصنوعةسلالمطريقعنالنزوليمكنكا!حةهذهومناشبار)2(،خمسةسئمكهفوجدث

يف!مورواقجوانبثلاثةالردهةولهذهالمعبد،لردهةاقدادأتعداخرىساحةإلىرةالحب

ويقعالمنظر،رائعمياهينبوعبالردهةيوجدكطالمبد،إلىيدخلانيريدلالمنبهرةكراسى

أربعونكعرفهطولهأنإذالمربعشكلتخذالذىالمعبدمنالرابعةالجهةعندالمدخل

عامفىتمقدبالرمومعبدبناءفإناليهودلم!بدباكريخالمهتمينلتقديرووفقاذراغا)3(((.

أكثرالمعمارىالمطهذالييعدعائا.بعشرينلهعوبدياوعفقبل(ىهـ.)4(،871.اام467

هذاصقليةعرفتوقدوفئا،ثراءلأكثرهانموذتجاويعتبر،اليهوديةالمعابدبناءمجالفىتطوزاالطرز

وجاء.وأندلسىكنسىبتأثرالهجرىاكمنالميلادى/عثرالرابعالقرنمنذبدللمطالطراز

التىالمربعةالحجرةوفعرف،المدخلعنفف!لأ،ردهاتخمسللمعبد!نلمحيثسابقلنمطتطوزا

كا!،4أث!4"055حأ،.،32.00)-924،332.)(

.731-721ص،التقاسيماحن:الثرىالمقدمى

الإشاراتمنواحدةوهذه.3721:الحروجسفرلالئبرلمصسالهوداضخداميفيدماورد)2(

.وفكرهعوبدياثقالةعلىايوراةونصوصالدينسطرةعلىتدلالتىايإفافية

4،كاهأ06لة"ه..(أح،2.0)1.(3)

7عمم!ع،011!.،؟+ع3لأ+لا!ه!،س!11ا؟.ح4..ساهول04+)و59".271.(،)
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الأندلىالطثررأنواكبت)1(.93أكلهدا"353ولهباسمالطرازهذافىالمعدقلبتمتل

الأولىالموجةفىمقيةإلىثةشأ4أحاقثالةمنالهاربةاليهودجماعاتوفودمعجاء)الإسلامى(

دثرالرابعالقرنمناكلىالنصفمنبدايةالمحيحىق!ثتالةملكمذابحرعبوطأةتحت

تطلإسلاميةبلاذاكلتقدهجراقموكانتالهجرى،الثامنالقرنمنالثاوالنصفالميلادى/

غزوبعدتمائااندثرتقدهذدبالرمومعبدأبنيةانبيد)2(.صقليةعنففلأالمتوسطالبحرعلى

الوصفوذلك)3(،الجزيرةيهودوطردهمهـ.798ام./294عامفىلمقليةالأسبان

تحريهمعبومفههوانفردحيث؟خامةاهةيشكلعوبدياقبلمنالمعبدلأبنيةنبيأالتفميى

بالرموبلوغهبمبرداهتمامهأبدىقدايهودىالمشوطنأننلحظوهكذا.ذلكفىالدقة

فىوإنما،فحسبالمدينةتلكفىيسايهودحياةفىمحورىبدورلصمهنظرأمبدهاعنليحدث

يجمعهم.تجمعكل

بناغتفمالشرقية))الجهة:(نعوبدياسجلىالأساسيةالداخليةموبالكلمبدمكوناتوعن

لظنفوبداخله)4(ء"+مم!-ل!آه،ح!ولءلأهشاالعهدتابوتحيثالقةشكليتخذحجريأ

قيمتهاتبلغالكريمةوالأحجارالفغ!ةمنالمصنوعةالرمانوبحببالتيإنمزخرفةوهىالضريعة)5(

-أ3+"لاك!س!1،35عا1ء33ااس!،3لاول3!لا!ه!4هم5"ه!ول،حول3؟حأحاللاحح!ي!أ،+031(1)

7+!حأ"!+33"عأ4ءأول+أك!حل!3هحما!ا،699"47.42.00

بثر:ترجمة،والتركىالعربىالاسلامىاكريخفىواليهودالميحيون:كرباجيو!،يخيب،فارج)2(

.68ص،.ام499،هرةالظلبئر،فيء،الأولىالطبعة(عىالب

7ءس!مما،+.ول.،055حأ(.،721.0.(3)

وارتفاعهونمف،ذراعونمف،وعرفذراعانطوله،تعالىافهبأمرمويىصنعهصدوقإنهيقال)"(

براسهويجطاظرج،ومنالداخلمنذهببعفائحومغثىالطخبمنمعوعأو!ن.ونصفذراع

لىوكانحصا،7أ5!أاللاويينمنأناسوحملهمجراصتهالمنوطو!ننقى.زهبمنغ!ءفوقهذبمنإكيل

يحانيوفعثمالعثر:افةوماياعليهماو!نالعهد،ولوحا،هارونوعما،المنعلىيحوىالذىالوعاءاكبوت

نأإلىهاكنجقى،الجلالمنغايةعلىإلهاايابوتنقل(وريثيماللامعيهداودسكنوعدما.ايوراةىب

ااخذهلالمعلوممنليىأنهغراكلأ.ايكلليكنلمايابوتأنإلااهيهل.فىايابوتوفعثمالهيهل.ئق

تابوت:مادة،المقدسال!بقاموس:وآخرونعدالملكبطرسانظر:اخخى؟اوأورثيماببيوننهبعدما

العهد.

علىمحددةلقواعدوفقاخاص!تبقيبئيقومأنولابدالوراة،منالأولىالخمحةالأسفارنحطوط)5(

الححب،=منعمودينعلىاللظفةطرلثت،طويلةلفالةيكونبالأخرىالواحدةتخاطالمجففالجلدمنقطع
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المخطوطةاللظئفوهذه.ذهيةقطعةآلافأربعةايهودمنبالرموفىالمقيمينالأهالىلتق!موففا

تابوتحجرةأمانحن.نفعهاكطمناديقفىموفوعةتكنولمخثية،أرففعلىموضوعة

قانلأ:أفافثمالجوب،جهةممؤحوالآخرالضطلجهةإلىمموحأحدهابابانفلهاالعهد

يتولونأمانتهمفىالموثوقايديينالرجاللبعضميهبالعهدتابوتحجرةبابىخلف))يوجد

يلاوةالمرتلونعليهايقفح؟+!كا!"+تياهخثهفمةتوجدالمبدقلبوفىعليها.الإيثراف

6،3ول،لأالبتأيامفىالعملهذايؤدونمرتلينخمسةالمجمعهذالىفهناكوبالفعلصلواقم،

)؟(((.آخرينمرتلينمجموعةأىمنمماعهالىيبقلمبعذوبةأناثدهمويقدمون،الاحتفالاتوفى

عدمألوفهوماوبنعياه،تراهمابينالمظرنةاشخدامعلىاقدمعوبدياأنواضحلعله

ماعلىال!حرفبالرمولمعبدوصفهمنعليهالوتوفيمكنماواهمفلورنا،الأميلوطهيهود

ثوجهحققةإلىيثرفهوالتوفيح؟بغرضعلهاالغوءلسلطوينبدىعناصر،منإليهتطرق

فىالأخرىاليهودمعابدجمغمعؤلكويفق،القدسحثال!ثرقيثطربالرمومعبدأبخية

تابوتيعرفماعلىايهودمعابدجمغوبالأحرىبالرمومعبداحتواءإلىتطرقكما)2(.الغرب

تمثلهىالتىنفصهااللفاثفبعداليهودىالمعبدلىالأثياءاقدلىيعتبرالواقعفىوهوالعهد،

يفتحولا.اكبوتفحعداحترافايقفواانالمملينوعلى)3(،التوراةمنالأولىأسفارالحمحة

هذايغطىماوكزا.القدسإلىالمتجهالشرقىالحانطفىاكبوتوثبت،العامةالجاسباتفىإلا

اماموي!ثعل،الدينيةالرموزببعضؤلثيتوقد)ستارة(،بارويختيسمىبماالمعبدمنالجزء

القالأساييةالظصربينومن))مينوراه(()"(.باسماليهودعندمعروفأزلىمشعلالتابوت

انظر:.المصلينإلىبهللخروجوئحمل،الهامةلل!ياتاوللملاةإلاتخرجولاالريعة،تابوتلى=وتحفظ

.7.عىواكيات،الأعاد:العدىغازى

حلألةأك!060.،أص!.هه1.21.0)2(

حماا!ول01اهـ.ولح+3س،حلا!ه!07.0.4()

اله.وسفرالعددو!راللاويينوغرالخروجوسفرايكوينسفر:وهى)3(

دحخدمايوراهكلمةانويف!9210،22-ص،!هالهود،موسوعةالمرى:عبدالوهاب)"(

ىذالذهىالثمعدانإلىيثروهو،خاصةبمفةايهوديةبدالمطمنكرديوجدالذىللثمعدانللإشارة

أخرىكعداناتعنففلأذيهكعداناتعثرةسيمانيكلداخلنهيوجد!نالذىالبةالفروع

منايموفونويخذ.الأرضخلقأياموعددافهقدرةإلىثرأنهونها؟عديدةرمزيةمعالىوللثمعدانفغه،

البة!الألرعذىايوراهس!لانمنحايأإسرافيدولةوتخذ،معقدةعويةلأف!ررمزأالميوراهكعدان
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ملواقمةيلاوةالمرتلونعلي!يقفالتىالمنمةبات،الحطصاحبإليهاوألثارالمبد،يفمها

لإدارةالحزان)1(عليطيقفحيثبالرمو،معبدفىاطلهوكماالمعبدوسطفىالعادةفىوتقع

سلم)2(درجاتببضعالمبلىأرضمستوىعنأيفئاالمنصةترتفعماوعادة.الجطعيةالملاة

بمفةاليهودىالمعبدداخلتوفرهاالواجبالأساسيةالظصرعلىبالرمومعبدالثقلوبذلك

عامة.

عنبالررمومبدفيهايحيفالتىالعنامرمنجانبإبرازعلىباتالحطعاحبحرصأنإلا

عفوئاجزغايعداللظنففيهتوضعالذىاكبوتأنإلىفبالنظر؟مهمةإضافةيعدإيطيىفىمثيله

جزغاكانحينفىشرقين،يهوذايكونونماوعادة)3(43"!؟"34الظردعدالمبدفىثابئا

وضعيخصماإلىأيفئاوبالنظر.خشصصندوقلثكلفىالغريينالأشكبزعندمتنقلأتكميظ

بيهمايفمللابجثاكبوتمواجهةفىالثرقيةوالسظرديةبدالمطوسطتقعحيثالمنمة؟

هذهمعمبدهموطبيعةعاداقميوالقالسظردطئفةمنكانوابالرمويهود(نيتغحش!ا)4(

عنومجتمعههونخلقابداحيثالألثكينازولئفةمننفسهعوبدياأنالباراتمنويتأكد.الطئفة

السظردى.بالرمومحغ

المزةخلالبال!موليهودالدينيةابةعلىالغوءبعضالقىأنباتالحطصاحبوقالبث

تموزمنوالعشريناكلأفىالمدينةهذهحللثأن))ومنذ:فيقولظهرانيهمبينفيمامكظالتى

هذهلى)3(رقمثكلوكذلك88؟صواباسات،الأعادالحعلىى:كازىأيفأ:راجعلها.رمميأ=ثعارأ

..الدراصة

والوعظ،القداسعلىالالثرافأيفأوعبالملاة،فىايهود!امامةالمكلفالموظفعلىئطلقلفظة)1(

.227صايهود،ملف:علىعدهعرفةانظر:التلمود.بأح!مالإلمامفيويثترط،بةوالحط

-+س!!+03؟011011،34،ولااأ+0(3هم،لأعاأ"حث!3ا"ه!"،ح315.0.()

.612ص،هبالهود،موسوعة:المحرىعبدالوهاب:أيفأانظر

الوسطيالعمورولى،اببلىالىبعدايهودإيهنفىفل!طينكالم!نإلىتثركانتسفاردكلمة)3(

عرقاعيفةتراتلىالظرداتثركط،والبرتغالأيايايهودعلىلدل(عجتبجثالكلمةمعنىاخلف

سللةبعلىأفريقياوكالكريوابلظنلىخاصةوبصفةوفرنحا،وايطلياوانجيراالمنخفغةالأراضىفىوفكريأ

وهمأم.،294عامنهابطردهمذروقاوملتالقابايخايجىيدعلىلهاتعرضواالقالاضط!دات

أئربولوجيا،ايهود:حمدانجمال:راجعوللمزيد.4،طولأ5اللاديوبلهجةتعرفمحرفةأسايخةلهجةيخدثون

39.صايهودية،الأقيات:المررىعدالوهاب؟مفرقةعفحاتام،199،القاهرة

.122-912ص،هبايهود،موصوعة:المرىعدالوهاب)4(
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ريسدعالأهـ.ا298رجب13ام.ا487يوليو13ويوافقالعبرىأبايقويم5247لطم

وقد)1(ا"،"حولأ!حلا،3!فضاصلاةتجلالبتيوماظمةالدروسإلظءإلىهااليهود

منالجديدالقمرظهورعدالشتيوممنبدايةالعملهذافىشرعتوبالفعل،بذلكرحبت

بالدرسإعجاهماكس(بدىوقد،هـ.!298يئعبان./ام487أغسط!أ5247آبشهر

وقعهلهذايكنولمشت،يومكلدرلوإلظءفىالايعترارإلىمفطرآأص!ثحتىألقيتهالذى

عاقذاكنتإنمابالرمو،يكنلمهدلىلأننظزاطئلأذلكوراءمنأجدلمإذنفسىعلىالطيب

إلىفىالوقتذلكوفى.صقليةأطرافلىالواقعةالمديةوهىسراكوز،إلىالذهابعلىالنية

منالقريةبروتإلىطريقهافىوهىيعراكوز،إلىتصلالبندقيةمنتخرجسفنأهناكأنعلمى

ىألهايسإشاعاتترويجبفرضاكسبعضتجنيدمنبالررمويهودتمكنوقد.المقدسالبيت

اننىإذ،إليهعمدواليمانجحواوبالفعل،الرحيلعلىعزمىعنإثنائىبفرضالمحةمنقدر

الأهالىعلىدرولعىإلظءلاستأنفوسطهموبقيثسراكوز،إلىللنظزالألضلالوشلةفقدث

الوايثينأولئكعلىبشدةحملثوخلافافشا،علاةقبلساعاتثلاثتمتدكانتالق

كثركاتأثرإذ،عليهموقعلهاكانكلماتىبأنوجهاؤهمأخبرلىوقد.الأعرافعنوالحارجين

ولا،بينهمفيماالواشينعددتراجعبنفسىولاحظث،الآثمالحلوكهذاعنبالفعلواقلعوا،فهم

أتحملانيسعنىلماللحظلأهذهفذلكنلا؟امالأولىسرقمإلىسيعودون!نواإذاماأدرى

)2(،للقساوسةالميحيينايدينينمعاملةمعىوتعاملونيعظموننى!نواافمرغمبينهمالبظء

صاحبوكأنهبداأنهيعكسمماللسطين،إلىانقالهقبلمنحتىيهودئاحبراعوبديابرزوبذلك

فىمعتقيهعقولعلىالمسيحىالدينرجالسيطرحدأىإلىتعكسالأضرةوالإشارة،رسالة

للكنيسة.ونقدإملاحيةأفكارمنآنذاكشاعمماشثاتفمنوقدإيطاليا،

راسة.اللىهذهلىوايظيلىبالطداتالحاصالقمانظر:،الصلاةهذهتعري!عن()

كا!لا4!أ!055حأ،.2.008)312-2.()

بعنىقلىاللةأنيرددونأخذواأفمالأهالىتقدير+بلغنفحه:عنابرجيمامنبثيعوبلىياويفف

التىالمرأةأنحتى؟ايذكرةبلعلىقماشبقطعةولووالاحفاظمقبئئالظفرعلىفهمكروحرصإيهم،

علىايديونايهودحرصوقدهذا؟العمللذاتقومعدماتجهجكانتالكظيةملابىغيلمهمةتولت

ابظمةالقواعلىوتؤكلىا،ا:3أرياسفرانظر:قي،شةأفاعلىال!نمنمغوعةملابسارتلىاء

باليهودخامةملاب!وجودعلىايلادىعئراككالقرنلىوضعتالتىالأورويةايهوديةللمخمطت

.17ص2،ب،28ص،باالإسرايخلى،المجمععلى:ح!نفؤادانظر:،المزةهذهخلال
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هم،خاصمبدفيهالهم!ن))فقديحيافىمجتمعهمفىليهودالدييةللحياةبالنسبةأما

هذاوفى)1(((.وساقيةماءعينوسطهفىوتقع،مغلقةالأربعةجهاته!نتكط،أعلىمنمموخا

معمارىنسقوجوديعنىهذاهلايهودية،بدالمطدراسةفىالجخممينأحديتساءلالمدد

ذلكيس،إجابةمنإليهتوملماو!نالبناء؟فىهمخاصيهودىمعمارىوفنيهودى

المبداتخاذوفصرذلك،فىخموصيةفميكونبأنمكترثينغرأنفهماليهودأنذلكبالفبط؟

وضآلةاليهودجماعاتعنداليدزاتضيقإلىيرجعبأنهالمربعال!ثكلصقليةفىاليهودى

تتصفهمخاصةمعابدبخاءمنعامبثكليمكنهملمالذىالأمر،الوسطىالعصوركرةحجمهم

غرضلتؤدىبيتداخلحجرةشكلفىفكان؟البديلإلىلجأوافقدولذا،الفخامةأوبالكبر

به)2(،الثريعةلظئفلإيداعدولابعلىباحتوائهامكفينوالشعائر،الملواتلتأديةالاجتماع

وأيالانطء)3(.نحصصةتعلوهاحجرةعنففلآت،والقبططفالمطبهلوضعم!نبايكونوأن

حالظ)4(.أثزالهانجدلاالمعابدهذهفجمعالأمركان

أسىإلىيرجعفقد،المربعالثكلهذااليهودىالمعبدلاتخاذآخرتفزاالباحثويرى

سليمانهيكلعنتراثهمفىورد"ولفا-اليهودىالهيكلفىالأقداسقدمىحجرةنجدإذ؟دينية

وهى،الهيكلبقةمنأعلىسؤىعلىمقامةوكانت،مربعيثكلاتخذ(نهكطنوالذ،بلا-

شبيفاي!يامبدتصميمإلىالإيطالىاليهودىالمعطرىعمدولذاالعهد)5(،تابوتعلىتحترى

الرابعالقرنفذمقيةفىاليهوديةبدالمطبناءفىالثكلالرباعىالنمطهذاعرفوقدهذاله.

،أعمدةأربعةعلىيرتكزالمعبد!نحيث،المندوق(ى،ءةوله+تومارباسمالميلادىعشر

وتريرودسفىخاصةوبصفةاليهودمعابدفىمنتشزاالنمطهذاظلوقدبالسفارد،واكيرن

الأندلجة)6(.ائتأثراتعلىدليلضروهوالميلادى،عضراكمنالقرنحتىصقليةعنففلأ

)؟(

)2(

)3(

)،(

كا!44أثلا،055حأ4.،412.0.

7مم!?،011ول."ءث!+3لالا!ه!،ولح،83.00د227.

كل!أأول3ك!لا،حهكه)ي!ح33ح1)ح،3لا+،!ه!ولع05م!همملا5ح،42.0.

"اس!،ك!ح011ول.،"ه.س!،أ."".227.

.99صواكيات،الأعادال!عدى:غازى)5(

5+أكهـاالأكاح1043ا1ح33ح)،ءا3لا!ه!4+لأح3هملا!3.حهه.47.0(6)

رسموالآخر،الداخلمنللمبدصورةاحد!ايومارمبدطرازيوضحان2(1،)رقم!ثكلانيوجد

الدراسة.أخردوذلكله،غطيم
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-ذكرهسلفكط-خاضعةكانتالتىرودسجزيرةأيفاباتالخطفىالدينيةالمادةكلت

عنالحديثمعرضفىعوبدياعهيهبليهودمعبذاضمتحيثالإسبتارية،فرسانلطائفة

ع!تحلك))وبخاءذكر:حيثقايه،بالفثلحميهمانتهتحيثللمدينةنيينالعطالأتراكمهاجمة

آخرموقفاالهودوأعطىالمعبد،موقعفىكيةبباءالحاكمقامحدثتالتىالمعجزةالكرامة

عواندمندوكيةمائةبخحهمبالفعلالحاكمذلكقامرودسفىهناككنتوبيماعنه،بديلأ

اجتاحتقدكانتالضرقيةاليهوديةاكثراتلأنونظزالهم)1(((.جديدمعبدلبناءنحمصةالبلدة

نوعمنبنائهفىالجبعالنمطيكونأناقتضتفقدايلادى؟عشرالرابعالقرنمنذرودسجزيرة

أتاحتقدتكونربماالقالكبرةالليةالاعماداتفوءفىوذلك.الثلاثالردهاتذاتبدالمط

تطوزا.أكثربشكل!معبدهمبناءلليهود

المملوكى:المجتمعفىاليهودلجماعاتالدينىالبعدب-

عوبديا،خطباتمنبهبأسلاحيزااليهوديةبدالمطاحتلتفقد،الإسلامىالمجتمعداخلاما

جذاكبرواولهما،قديمين))معبدينبالإسكندرية(نعنالحديثالتفميىالأولالحطابتناولإذ

للمعبدالتأريخفىالمتخصمةالحديثةالدراساتوتشرما)2(((.حدإلىالخريبامابهلكنه

اليهوديةالحرفيينطوائفأنحقللظية،فخمأ!نالسكندرىالمعبدهذاأنإلىاليهودى

يواكبوقتوفىحدة)3(.علىفئةكل،للسكنوخمصتهبتقحيمهقامتوالتإرالمختلفة

سجلقدمناحمبنيشولامالراباليهودىالرحالةكانسبعبشواتقبهوربماعوبديا،شهادة

ليطتحاوراقدويشولامعوبديامنكلانويبدوالآخر،يكبرأحد!الليهود،مبدينوجود

عنها)4(((.تاولاهفيماللثبهنظزاوذلكومعبديها،الإسكندريةحولبينهما

4400أ".!لةه.ه.(أح"7.12.0(2)

كاه44أ8لة."055حأ(..".222.()

ولح!اس!ع01ا!.،،+ع3وللأ،حلا!ه!27.1.04(3)

ولح3"لاا)*54آ175(!"!ه".حأا.،0.)75.()

سمةبالررمويخاءإلى))وصلتذكرحيث،رحلتهليثولامللرابىمماحتهإلىتعرضقدعوبدياكان

خادمه،معهاصطحبوقدقها،علىلويرراأفيثولامالراوكانولد،الاسكندريةإلىقجهةفرنشةثراعة

إلى-وفهاياإلىسويأومولهماإلىعوبدياايثارثم((.صحتهلىأسالرأننفىعلىالسرورأدخلومما
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المبد))أمايذكرهإذبالإسكن!لريةاثاناليهودمجلىعنالحلىيثإلىانقلأنعوبلىيافيوما

ابىاصممجملأنهإذنهما،الأصغرفىتقامالملواتمعظموأنحجئا،أمغرنهوالثلى

وضعجثالمبدمنالثرقيةالجنوبيةالجهةفىلضخصمرةظهرأنهويقال6ل!رأ)س!)؟(،إ؟هـهـاأ

عر-فىمنذأخرممطمرةظهرأنهلىقلوقدفيه،ظهرالذىذاتهالم!نفىالإضاءةأزلنمضعلأ

أيفئاالمعبطذلكنسبعنالمعاصرينمن)2(((.وهناكالحقيقةيعلموحلىهواقةعجوز،لرجلعائا

بحكلابارالقادعلىقلرتهإلى-رومزأنهالهودتالنىهذاعنوالمعروفإلبس)3(.للبى

أبدىالميلادىعراطامىالقرنمنالأولالنصففىالمقر-نرىالملمالمؤرخأنمعجز)"ورغم

نها(ىإلى،وجوديثرولممعبذا،عضربأحلىوقلىرهمصر،فىايهودمعابلىعلىدفيكراهمانا

اليهود،!وأفمىسأتجلمن))أنهعنه:قالجوجردعاهمعبذاذكرإنهإلا،بالإسكندرية

إقاتطولبالرعايةيحهلماوكانباؤل!إتهوووعمونالحلام،عليهإلياساقةنىإلىينصبونها

الإصكنلرية،إلىالن!ابرالأولىيهعنمولامغلىروثى،حيثإلىطريقهمافىو!5!ولم!2،-بجو

اتطر:،الرقإلىبرحيينقامقدمولاميكونثمومنلرى،وتاجريخلبأنهعوبدياووصفه

طعن!سا.!،تلىا1203-6،12،م،حا!أح،-5!وليلااأ؟"!ه"ه-ول.ولح8.4ح!لأ
3!اح!اه3آ!!ع!+!عرنه!1200".0*.8

ةاوحدايةعلىروكدكانايلادقبلال!صعالترنفىإصوائلفياناءمننىاييا:-اس!ك!أإياس)1(

فىعرخة!تتهذهدعوتهلكن"بعل"،الييىالالهعادةعصرهفىالطودبينالرتأنبعدئديذاتأكيدأ

تغلأساتدغون.ئحونألاثقؤيهقاذإذ.انئزشليننبنإنجامن)فينذلكإلىإثارةالكرعالقرآنودواد.

.231:271الماقاتتضضتزون(ق!ئفغقكنماتوة+اياؤيينآبلإلكخؤزبئربكغؤاللة.انخالقينأخنؤتذزون

إلىصردهضةأماالحيا-ابصضةمنجانيعثرا!بعالاصحاحالأولالملوكصفر،القدمالعهدروىوقد

انطر:اثان-الاعحاحالثانالملوكصفردجاءتضدنار،منعربةلىءال!ط

أيفأ:انطراييا؟:ماثة؟م.،599القاهرة،العالمر(صاطردياناتمعجم:إمامعدالضحإمام

-اح!آ!ن!لأ،)!(تء*3اء+كمه،أمهءولاأأ!هح!**ح3مم!ه-ماول4هول.8691،لأ015

7،حم!زلا!طة.

!هأ!ل!-!،أح،20.!ر.(2)

من))ابمى:تالمؤرخيذكرإذلهعوبلياكمورين!رماإياسلبصالعيمىايمنأبىالمؤرختعريفوفى

مليهأإناف!نالريثىو!هوالمثرب،المطعملذةتوقطعطهرانيم،بينمناثهرفإصرافيبنىأنجاء

2-!ه،2ب،الجيلالأنىانظر:((0بابانموكلأنهوقيلمماويأأرضا

!عاولط!!اهم7!محأاه.!،أح57.10.0()

.93771،ص-موه،تاريخبهطن:جورجى)"(



المعبدجوجربمبديعنىالمقريزىأنفىالاعقاديثتدثمومنإيه)ا"((الثهرفعهأنإلىبالأرض

منذلكعلىايأكيدمرحلةإلىنملوقد،بالإسكندريةال!ئنإيىسالنىإلىالمنوبالصفر

الدييةأنضطهمممارسةيفيهابالمدينةيهوديةجماعةوجودمعايهودرحالةإشاراتخلال

مبدهم.خلالمنوالاجتماعية

إلىعوبديافيثرمركزا،اليهودىالمبدمنتتخذالتىالقاهرةفىلليهودالدينيةالحياةعنأما

معبدبالظهرة))ويوجدأولهاعنيذكرإذف!واحيها،فىوالآخرانداخلهامنهااثنانمعابدأربعة

للقدينينظهرإنهقيلالذىإيىسلبصتكريسهتمالمنظررائعةضخمةدعانمعلىمبقجميل

الجهةفىأما،الإضاءةأزليةيفعلةالم!نهذافىتبقىحيث،الشرقيةالجنوبيةالجهةفىالأتقياء

ولىمنمة،علىالضريعةلظئفذاقاهىالتى)2(كز!43عزرالظئففتوجدالضرقيةالضطلية

ام./4871المافىالطمؤقايتباىاالسلطن1الملكارادوقد.،.....هناكتوضعكمانتالطدة

نظزالهتصربناءفىيشخدمهالكىالمعبدبناءعليهايرتكزالقالدعائميأخذانهـ.!298

لكريخووففا،ذهبيةقطعةالفمقابلاكدوهااليهودانإلاالمنظر)3(،وجميلةضخمةكانتلأنها

المواعظىبالمقريزى:علىبناحمدالإسابالدينتقىام.(442هـ./845)تالمقريزى)؟(

2،ب،د.ت،الظهرة،الديهالظلةميهةب،2،المقريزيةبالحططالمعروفوالآثارالحططبذكروالاقير

.463464،946-ص

منايهودلماعكدهوتدخل،الفرسإمبراطوربلاطلموظطكانتب،بال!ئقب!هن31عزرا:)2(

علىتجمعهميميونبجثصهم،بعدق.م457او458عامحوالىالقددإلىبالعودةلهمالماحاجل

وحقاليهودجعلوهذاثاية،ايكلثاسشتموفاك،للفرسخفوعهملىيظلونحيندالعبراية،التظيد

ن!لأنهوال!تببال!هنولقبوهممر،منر(سمعلىخرجالذىموصبعدلهمزعفايترونهنهمايأخرين

الذىهوأنه-فىعمونكط،ونظميالمقدسال!بأضارجمعالذىهوانهاليهودويعمد،ليوراةتجهدادارسا

العبرايخةالأبجديةبشوءمهدتوالتىالآثورى،بالحطالمعرولةالثكلالمربعةالآرايةالأحرففلطينإلىحمل

ناإلىابعضيذهبعزرا.:مادةالمقس!،ال!بقاموس:وآخرونعدالملكبطرس:راجعالمزيدولمعرفة.الحالية

الأندلىوالطلمالأديبعزرابنإبرايمإلىنوبانهآخرونيرىحينلال!ب،عزراإلىالمبدينب

لمال!بعزرااناتجارعلىالميلادى،عسراطدىالقرنلىوعايقالعرية،إلىاللايهمنفيترجمالذى

هـ./239-)648الجزةوثانقضوءلالمملوكيةممرداليهودالوقاد:محاسن:راجع.مطلطممريزر

بنمبدحن:خيفةمحمد237؟صام،999،الظهرةلل!ب،الطمةالمصريةاهنةام.(،0125-517

.19ص،.ام499،القاهرة،طبالفسطعذرا

عزرا،القانداسمحلالمعبدأنلىاعقدواالذينللمعاصريننموذجأيقدمإذ؟مهمةتعدهذهعوبدياوإشارة

عزرا.بنإبرايمويس3

4،كا!أ،لة..هه.حأ.2.0،4ر01()

بالقرارالأثارعدادلىالمجلعزرابنبمبدالمصريةالآثارية!قريرربغ:عند:المبدومفراجع

=أبعادهمطليثكلعلىوهو،طبقينمنيتكونابنىأنيينحيثام.849لة274رقمالوزارى
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أعاماكدأالمبدتدصرقبلعافاوثلاثينثمايةإلىيعودبناءهفانبالمعبد،اظصاطئطعلىالمدون

هناالملواتوتقام؟سابقهيضاهىلاولكنهآخر،حملمبديوجدمهالقربوإلى.!م07

)1(((.أمورهومراقبةالمعبدبشرةشخمأالهودويسأجر،سبتيومكلبخشوع

المصدرذكرتهبمامفاهاتهإلىتحاجبالظهرةإيىسالنىمعبدعنباتالحطماحبيهبهوما

فىمعبدينعنيخدثالمقريزىالمسلمالمؤرخأنذلكللأمر،إجلاغزاتهالموفععنصرةالمط

المغقبللبأنهاعنهاوذكرعة،المصبهسةباسممنهماالأولإلىاشارالفطط،مطقة

شةوعشرينوإحلإىستمائةبنحوالإسلايةالملةقبلبيتأنهايزعمونايهودوأن،الإسلامى

الآخرالمبدعنتحدثتاليموضعوفى...((.إياساللةلن!مجلسآ!نتإنهاايهودويزعم))...

معبدانهعلىايغئاالفططفىالشمعقصربخطموقعهوحددالثاميين((،))كنيسةدعاهالذى

حفزاالعبرالأ،بالحطباهاعلىمكتوب...قديمة))إنهافقال،الفلسطينييناليهودبجماعةخاص

ستمائةبخحوالهجرةوقبل،سنةوأربعينخمبمبخحواكلىالمقدسبيتخرابقبلبنيت،بالحف

اليهودآراءاجتمعتالتوراةمننخةالمعبدالذا!نتأنهالمقريزىاضاف...((.كذلكسنة

تفمنتفقد،مناحمبنيضولامالرابىايهودىالرحالة(ماعزرا)2(.النىبخطكبتأنهاعلى

فطقةفىيقعأنهعلىمؤكذاإلياسابىبذكرىربطهالذىالرنشىالأولللمعبدإلثارةرحيه

لمثمومن)3(بالإسكندريةال!ننإلماسالنىبكعبدإياهمشبفاالفسطط()حيثالقديمةممر

عوبديامنكلذكرحسبماالرنيحىللمعبدمجاورمعبدأىإلىاليهودىالرحالةهذاتعرض

والمقريزى.

ييهونالذىالمبلىداخلإلىويؤدىالفربى،الجوبالركنلىالمدخلويقعتقرئا،ام5.2*م2115-حوالى

المبلىجلىرانلىومموح،والأعلىالأكبرهوالأوصطوالرواقالأعملىةمنمفينبواسطةتكونتأروقةثلاثةمن

بعضعلىعوىالداخلمنوالمبدللمبد.الجوبوالجدارالثمالىالجدارمنكللىتوجدابوافذمنمجموعة

ابنر،الجيزةحجرةافء،يثرلةالملاة،فمةالهيهل،وفها:اليهودىالمبلىمنهاييهونالتىالأسايةالظمر

الدراسة.يذه7(-)4رقمأث!لأيفأ:انظرالمبد.زخارفأيفاالومفكلكط،وايكظه

!(

.074-964ص،2ب،لحططا:يزىلمقرا(2)

)(

4،60ألا؟.0551حأ01"322.0.

س!57ثالماا)+،5آ75اأس!م،4ه".حأ(.".6710.
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كنيسةمنبالقربلليهودمبدوجودعلىيؤكدالذىالمصريةالآثارهيئةتقريرإلىوبالرجوع

إلىالمصادرفىالمنسوبوهووالف!طط)9(القديمةممربمنطقةباربراالقديسةبحارةسرجةأبى

منوممر.فىالموجودةايهوديةالمعابدأقدممنفيعدعزرا((،))بناسمحاملأإلبسالنى

بالفعلباعوهاوأنهمالميلادى،الصادسالقرنفىلهمكنيحةإلىحولوهالأقباطأنعهالفنع

أميةمنزادتوقد،الشأنهذافىالمصدرفىوردمامعمتفقأللإداكسعالقرنفىلليهود

)سنةعضراكسعالقرنفايةفىبهاليهودية!أول!!أالجيزةوثائقاكتشافالمعبدوشهرة

الجنيزةحجرةداخلوالوثاثقوالأوراقاليهبمنكبررةكمياتوجدتحيث.(.ام698

)3(.داخلهالنفيسةالتوراةنسخةيحوىيزالماالمعبدانبالذكروجديز"للمعبد)2(.العلوىبالطبق

نحتلفةأغراضفىاستخدمتعزرابنبمعبدملحقة(خرىأبنيةوجودعنكذلكيكضفوالتقرير

آخرومبنىاطرس،ولإقامةالمعبدلإدارةكمقرمستخدمأ!نليةالشطاكحيةفىأولهامها؟

بالمعبدملحقةعبريةكميهبةيحتخدمحالظوهو،دينيةكمدرسةمستخدفاكانالجنوبيةبالجهة

موضوعاتفىأخرىكبإلىبالافافةالعبريةباللفةدييةكبمعظم!الكتبمنعديذاتفم

لىللططمنحصصةقاعةبهكانتالشرقيةبالجهةآخربقبقاياإلىبالإفافةهذا.نخلفةولفت

المعبدجوارالى(الآنلهاوجودالاأخرىمبالأتوجد!نتوقد.المختلفةالدينيةاكسبات

)4(((.اليهوديةالطانفةابناءمنوالمسنينالفقراءلإقامةنحصصة

عوبدياوصفهالذىاثارالمعبدحقيقةتبيانيمكنايفتا،بالمبداظصالآثارهيئةتقريرومن

قدمكإذمنه،يتجزألاجزءأنهعلىإبل!(ابى)معبدسابقهيفاهىلاولكنه،جميلمبدبأنه

فيهوقعقدالمقريزىالمؤرخيكونقدالذىاللبسسببمنهانكضفأنيمكنتاريخيةمادةالتقرير

إيىس،النىباسمارتباطهفىالمتمثلةوهىنحتلفين،مبدينإلىالرثيسيةالمعبدخصانصقسمجنما

يبرزومماأيفئا.الطلمويهودممريهودلدىكبرةروجةبم!نةيحظىبأنهالمبديقرفالقريروصاحث)1(

أولتفملأفاالاسملذاتعرفوهىالقديمةبممر((الأديان))مجمعاسمعيهايطلقالتىابطقةدوقوعهأهيته

ميحيةكنانصمجموعةوايثهرأقدموجودجانبإلىالطص((بن))عمرومجدوهوممرلىمجدوأقدم

عزرا((.))بنمبدلوجودبالافافةهذا((المعلقة))البهسةوفها

عالمبواسطةالوقتهذاللمانجيراكمبردجإلىمحتوياقانقلتمقدانهيغ!الذىالآثارهنة!قريرانظر)2(

الطلم.لىجيزةمجموعةوألثهروأهمأكبرهاكنهاوتكونت3،(لألأ)،"3(())شخترالانجيزىايهوديات

.،ام969اهـ./388،القاهرة،حمدانجمال:مقدمةحقى،يجى:درجمة،الظهرةديزموند:،سيرارت)3(

8..هص

عزرا.بنمعبدعنانفلارهةتقريرريع:محن)"(
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نظزامبدانوكأنهالواحدالمعبدرأىأنهحيثعزراالىكبهاالتوراةمنلنخةوفمه

والمقريزىعوبديا:الثلاثةالمصادرأصحابأنإلىايوصلف!الكريرساعدكذلكلخاورما،

إيهذهبماعلىالمصاصةمعبدذاتههووأنه،إلياسابىإلىالمبدن!بةعلىاتفقواويثولام

فىاتفقاوالمقريزىعوبديامنكلأنعنالكثفمنالكر-!ميهاذلكعلىوعلاوةالمقر-نرى،

ذإمهم؟أمروهوعزرا،لفاتفيضمالذىايكلم!نتحديدفىاختلفاحينفىبخانه،تاريختحديد

يثفوالثامون؟ايهودمعبدفىالهكلوجودالمقر-نرىحددحيث،ذاتهالمعبدمسمىبهاكرن

النى)معبدالمحمىامتدثمومنالريخى،بالمبدالملحقةالأبنيةأحدمجرد!نأنهالكريرمن

إلىالحالبطيةيملفالباحثذلكوعلىالم!ن،فىالقائمةاليهوديةالمبافىمجموعةيثملإيىس(

حديثه،فىالرئيحىبالمعبدهطاهتمحينماللواقعمطابقةبهرواعتبرهعوبديا،ذكر،ماإقرار

فهماكلففصلينمعبدينعنبحدثهالبسيثبمامافىوقعقدالمقر-فىى(نإلىيتجهف!نهوع!

نأيكفىولكنبعوبديا،مقارنةوعباداقماليهودبدقاثقملمأيسسلمألكونهالآخر؟عن

بنمعبدهوفهماالرنيصى!ن،آنذاكالفسططلىليهودمعبد-فىوجودعلىالتكيدفىصاعدنا

عزرا.

قل(وإياسالنصمبدفىا!وظةالثريعةبلفلالفاطاعةالروايةبعرضعوبديااهتموقد

لهحكىماثضمنتحيثاليهودىالد!الفكرفىأصاسئاعم!زاثمللأنهانظزاعزرابنمعبد

عليهاحملأنبعداللفاثفتلكمعهمحفزاعديدةسواتفذالغربمنجاء))يهودئاأنمن

حينمامعهتفقداناللفاتففذهوقدر،الإسكندريةطرلخاعنكا(بكرثمالمبد،خدامأحدمن

اللظ!لفهذهيغعلىأقدمالذىالمعبدخادماماالإصكند!رية،عنبعيذالشالميةبهغرقت

-الصندوقوفعتموقدالو،علىوماتديئ،عنمركذاكداهدذهبيةقطعةملالةمقابللليهودى

وتقام......الاضاءةأزلىمصباحروقدوامامهالمعبد،فىحالهعلىاللفاثفيحفظكانالذى

الأطيةوكخحالمبد)؟،((لمباشرةثخمثااليهودويتأجرسبت،يومكلفىبخسوعهناالصلوات

الحمة(السلام)عيهموسىاصفارنحطوطعنعبارة(فافىايهودعندالثريعةللظنفالبلغة

الرقمنقطععلىمحددةوقواعدلقوإنينو!االمخمينأحديخطه،اليهودىالمعبدفىيقر(الذى

فىإلاتخرجولاالثريعة،لفائفتابوتفىالوراةلفاثفاوتحفظ،الأخرىفىالواحدةخياطتلاتتم

برباطتلفانلابدإذالكديسمنبكثراللفا!لفاحيطتوقد.المهمةالمناسباتفى(والملاة

ثطه4"*أ.ههأس!23.000.4"ه123.)(
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عزرابنبمعبداظصالآثارهئةتقريروي!ئرهذا،(()1(التوراة)أتاجيسمىفضىأوذهىخاص

عبارةوهوللمعبد،الشرقىالجداروسطفى))الواقعالهيهلداخلأودعتاللظئفهذهأنإلى

منيقبروالهيكلبالمبد.الجطعيةالملواتفىتقراالتىالتوراةأسفارلحفظنحعصدولابعن

يمعدجثالمعبدأرضشوىعنقليلأيرتفعوهو.ايهودىبالمعبدتوجدالتىالظصرأقدس

بالعاجالمطعمبالحثبمفطةالهيهلبدولابالمحيطةوالأجزاء.السلمدرجاتبعضبواسطةإليه

التىالعشرالوصاياإلىي!ثرمامنهاالعبريةوال!باتالزخريخةالعناصربعضوعيه،والصدف

الظصرهذهكلوباجتماع(()2(الدينيةوالإراتالأدعيةبعضإلىبالإفافةالتوراةفىذكرت

جمعيوفرالمعبدداخلوجودهإلىالحطبأثارالذىالأزلىالشمعدانعنمرعنففلأالسابقة

الأساسية.المعبدعامر

الظهرةخارجعوبدياسجلفقد،لهابوروالمعبدعوبديازارهالذىعزرابنمعبدعنوفضلأ

دموةمنطقةفىلوقوعهمازيارقماوسهفىيكنلمأنهإلىوأشارليهود،آخرينمبدينوجود

يوجدوعليه.هناكصلالهادىقد!السلامأعليهموسىإن))قيلحيث(الجيزة)فىولأ!5

تقامماوعادةكله!.4أحأ3للقرائينملأوالآخرحأولأكاا،"للربانينملكأحد!مبدانبالم!ن

بومفهماالمعبدينالمقريزىووصفالأعاد)3(((وايامالسبتأياملىالمقدسةالحدماتليهط

موسىإليهيأوىكمانالذىالموفعأفايعكدوناليهودانلذكرايهود؟تخصواحدةكنيسة

الموجودالبناءهذابنواانهماليهوديزعم))...لرعونإلىرسالاتيبلغ!نحين!السلامأعليه

-)97ولأ+3تتوسالرومالأالإمبراطوراىطيطش((،يدعلىاك!المقدسبيتخراببعد

السل!نأرادوقداليهود،يقدسهاضخمةلثجرةبه!نالمعبدفناءإنالمؤرخويضيف.(م81

مدرسةبناءفىاخشاهااشخدامهـ.(778-0764/ام376-1362)لثعبانالأشرف

عزرا،بنمعبددعائم4عنتحدثكانعندما)4(الفرضلهذاتصلحلاأنهاثبتأنهغرباممه

الأهراماتمنبالقرب))يوجد:انهدموهمعبدعنقال،الظهرةفاحمبنميضولامزاروحينما

.912ص،هبايهود،موسوعة:الرىعدالوهاب)1(

عزرا.بنمعبدعنالمصريةاحاربخةتقريرربع:مححن)2(

4،كا!أ؟،،55.حأأ.،2.0ر01(3)

لاحقأ.تفصييأعد!االدراسةتوقفوسوفايهود؟طوائفأكبروالقرانينالربانينطانماتعد

.364ص،2ب،الحطط:المؤيزى()
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ذهابهقبلليبدالمكانهذافىالمكوثاعادقدكانحيث،موسىلبىمبدأبالجيزةاالثلائة

)1(((فرعونإلىللتحدث

فىمنهااثنانمعابد،أربعةعوبدياعدعهاإيثاراتوردتالتىبدالمطعدديبلغوعليه

خارجهافىوآخرانواحد،مبدفىبعفهمايكملانأفماثتااللذانالف!طاطحيث،الظهرة

)ربمادموهفىالمبدأخذعلىقايتباىنالسلطإقدامعوبدياسجلفعندماكذلك.الجيزةحث

عدمبرغمالاعتبارفىيوضعبأنجديرامرانهالمحتملمنفيمح(شبانالأشرفبالسلطنتآسيأ

تعويفاتبدفعشرعىأسلوباتباععلىقايتباىنالسلطحرصيلاحظلكنهللإحث،ئبىته

الموقفهذاأنلثكمنوما،أخذهدونوحال،لهرادغاكانللمعبدينايهودافتداءأنإلا؟مالية

حدوثه.حالةعليهلالهيحسبقد

مرالتىالفلسطيةالبلداتأولىكزةكانتلليهود،الواضحالديقالزخمحيثفل!طينوفى

ايهودبهأخبرفيماإلى))واشاذاذكر:يخماعنهاباتالحطفىالديقالبعدويتمثلعوبديا،ها

ك!ثونهدمهاالتىالأبنيةاطلالهاكعينىبأمرايتلقد،حدثهمصحماإذاغزةفىالمقيمون

عبرالآفهوالإسراثيى؟ايراثفىالخاصمدلولهاك!ثمونولقصة)2(((الفلسطينيينر(سفوق

منخمومهمقارعةفىساعدهممااظرقةالجسديةبقدرتهايثتهرالربلبدةحياتهكرس

فكمنبقوتهتمكنلبههنفحهبتسليمفطلوه،العبرانيينمنلأنفسهمانكمواالذينالفلسطيين

منالفلسطييرنتمكن،شعرهفىالكافةقوتهبسر(ولثتالفلسطينيةدليلةخليلتهولكن.وثاق

دفعغزة،معبدفىمنهليسخرواأخرجوهوحينما.السجنوأودعوهوكبلوه،نومهأثناءيثعرهجز

فكرةأنفىتكمنالدلالة،ولعلفماتوا)3(الجميعرأسعلىالمبدفحقط،العمودينكشون

وصولهبمجردعوبدياذاكرةتداعهاالتىالمورةهذهفىتجسدتربماالعبرالأللعنصرالتفوق

.غزة

حيثالإبراهيمىالحرمابنيهنظرهتلفتانالطيىمن!نالحليلبلدةعوبديابلغوعدما

الذىالوادىعلىيطلبيماالبلدةمنالأولال!ثطريثكلالذىالجبلسفحعندموقعهحدد

7؟حث!لاا1+،مه75ح")،!،ه".حأ04".6710.(؟)

ه"،4أ"،055حأ01ر".232.(3)

الصرى:عبدالوهابأيفأراجع؟كمون:مادة،المقدسال!بقاموس:وآخرونعبدالملكبطرس!)

.841-471عى،4باليهود،موسوعة
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ح؟+3(4!أ5"ء43الآباءمقبرةحيثالحليلفى))وها:وقالمنها،الآخرالضطري!ثكل

آخربنىالعتقالظءهذاويعلو،مهولةحجريةكتلمنمعظمهعتقبنىيوجدحكا!ه+،3

)أىالماكفيلامسمىالأنبياءمفارةعلىعوبدياأطلقآخرموفعوفى((بالعربخاصحديث

جميعإيهويأتىب!ثدة،العربيجلهموضعوهو...فوقها((المسجد))أقيمحيث(المزدوجة

يخقولالموضعمعالمعنحدثهالمستوطني!أنفثمالملوات((تأديةبفرضالعربوملوكحكام

يطلقيزالمالمال!لامأعليهلإبراهيمأنفسهمعنالملالكةكشفيئهدحيثالمكانهذا))وفى

ختانتمقدأنهيقالمخرةتعلوها،عفرةمفارةأيغاتوجدكط،!!ولس!ممرىمسمىعليه

إلىوالمسيحيينايهودعدتشرالآباءكلمةأنوالمعروففوقها)9(((.!السلامأعليهإبراهم

هميأتونأنهماعتبارعلى)2(أساسىبثكلالسلامحميأعليهمويعقوبوإسحاقإبراهيمالأنبياء

ووعدهم،الأرضلثعوبباقىعنخرهمالذىإلمرائيل()بقاللةشعبرأسعلىوسلالتهم

خلالها)3(.منالضريةيقودوايسرانيلبأرض

ال!باتخلالمنتتغ!حولعل!مقتفبة،الحيلىالحرمعنالواردةالدةتعدالواقعوفى

1173حوالىالتطيلىبخيامينالأندلىاليهودىالرحالةيدعىإذ،والبحوثالأخرىالمصدرية

اكلىالقرنأوانلمعالصييونيحولهانقبللليهودمعبدثمابة!نالمبنىأنهـ.956./م

هوذكرهمامعتناقضهمنادعاؤهويدو،كنيسةالهجرىنلىاظصالقرنأواخرايلادىاعشر

لدلنرمزأالتةالم!ثاهدفىتتمثلمهمةمعماريةمدخلاتأضافواقد!نواالمسلمينأنمننفسه

الذىالأمر)"(الفليةالحمقيةالمقابرقدسيةعلىحفاولالمفارةأعلىزوجاقممعالثلاثةالأنجياء

رحالةوصفه،عليهالصليبييناستيلاءلترةاواخرولى،الوقتذلكدمسجدإلىابقتحوليؤكد

44؟هأ،لال!هه.،أح.،23.0ر.(1)

بالأرافىالحاعةالمعلوماتتججيلاقمامأالأورويينالزوارأكرورزبرجأوفيوحناالرخالةيعد)2(

وهم:الأيخاءمناربعةردتتضملأفاوؤلكالآباء،مديةلعدالخيلمدينةإنيذكر-ي!وابحثالمقدسة

لىحميأدبهمتموقدويخة،ورلقةوسارةوحواءافاوهم:زوجاقموكدلكويعقوبوإسحاقوابرايمآدم

ا"كملا.

فىاد3همرا*دا؟ى3هع3ح3أأ(هولهمث!(ح؟اهلأ4!،ا70لى+53آه"لأ-ولول!13)06-0711!ة

!.ول..+3،ول3.كالا!أ)05ول،.لم*.،أول:!.!.+.10713.لأ"طهول04+.85.0،0981.

ل!400"+!ول،الا!!ا)أ+051مه؟(عل.5"ص!ث!(أللأ"عم+ه"لام+!أهلاكا"،عأث!حعم،أكا!4"4"أ)3(

ص!4.،صا5ول4هول،)349"".ا-2.

حداد،عزرا:ترجمةايطيى،بيامينرحلةالأندلى:ايطيىيونةبنبخامينالرابىايطيى،بخامين)"(

.271،731ص،ايقاييمأحسن:الثرىالمقدسىأيفئا:راجع.01،601هص(هـ.ا38،بغداد،
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حرصقداللامعليهإبراهيمالبى،وإنالأسلافمقابرفوقلثيدعطيمقمريانهآخريهودخط

طولقدراكلسبيلفعلىالمحخدمة،الأحجارحجمتحديدفىالرحالةوبالغ،بنفسهبخائهعلى

صلاحفتحبعدمامرحلةفىالمبنىشهد(نلبثوماتقريبأ)1(.قزاوع!ثرفيثمايةمهاالواحد

بسلمينالمسجدداخلإلىتصلانوبوابتينمآذنأربعياقامةانتهت)2(عديدةإضافاتلهالدين

الحرمبقومفيمكنذلكعلىوبناغ)3(الحرممساحةنصفمحمعةشكلتبحيثصاعدين

الثطلمنويتجه،الحليلوادىإلىالجلفحدرعلىيقعللقيةقوىبنيانبأنهإجمالىب!ثكل

جذا،فحخمةلهالمكونةوالأحجارللحومالحارجىالسورمنويتألف،الشرقىالجوبإلىالغرلى

حوالىالارتفاعيبلغبينماتقريئا،عرضامتزاوثلاثينوثمايةمتزا،وستينخمسةفليهطولويبلغ

ولبقين:منفيتأئفالداخلمنأما.عليهالمقامالجبلقمةعنيرتفعبذلكوهوقزا،عشرخمة

الذىالمحجدتضمالتىوهىال!ثكل،هريةقبابوتعلوهاالأنبياء،شواهدتضمالتىا!حة

انإغاالمبنىيتركعامةوبصفة،الحقيقيةالقبورتضمالتىالمظرةاسفلهاوتقع،إليهعوبدياأشار

حتىماثلةتزالماعوبدياسجل!االتىالحرمملامحمنكثرأأنويلاحظ)"(،زوارهنفسفىعميفا

هذا.يومنا

يمكن)الا:فيقولوالمسلمينبلاليهودلدىالبقعةهذهمكانةتبرزأموزاعوبدياشرحوقد

دأبوقدللأنبياء،الحقيقيةالقبىرتغملأفانظرأالمغارةهذهإلىالدخولعربأويهودىلأى

دائمة،إضاءةعلىالحصولبغرضتحةخلالمنداخلهاافىظعلوتدليةالوقوفعلىالعرب

داخلبالنقوديلقونكانواالملاةبفرضيأتونالذينجمعإنالحليلفىالمقيموناليهودلىوقال

،أ"ح!أع!آهأ،م!:+ه؟5س!ث!+ا1+!ع+أ3مأ"لأ،"،أ"ء4(ع"1-1871174.ول،05:+أ.ل،.+1()

ء4.لأكا!14ح98.00،3"059

الرئيةالقههـ.(676-658ام./277-)1265يبرسالظهرالمملوكىاللطنجدد)2(

ابموراللطانأصدرهـ.(686ام./287عام)وفىوالأبوابالمظمرروأتاموايفأة،واثهدللحرم

أعلىهالذىالحلىإلىالكبرمنكانتالأعمالهذهأنويدو،بالرخامالحرممنواسةأجزاءتجغطةأمرأقلاوون

الحعلىىيناللىمعينالقاضىام.(292هـ./296)تعدالظاهر:ابنانظر:.للمبنىيلىتجلىثمابةالمؤرخون

87!صام.،769،الرياضالحويطر،عدالعزيزونثر:تحقيقالظهر،الملكسرةلىالزاهرالروضالممرى:

.45ص2،ب،الجيلالأنص:العيمىأبواليمن

7أول5"ا+ع.صأ".ا)4ء،7،لأ.ت!.ل،.+(حول6اح.ع".لم"كا!ااه!:ولحطي!+4!4-اعالهـ)4اأ،1)3(

لا"س!3لا(اس!3ث!س!4،"أول؟ن!!4س!!1307.23حأ*س!أ(عكاا!"*ولعأ!2915.4ر،.00)!69.1-49166

الحيل:البأحلىعلىانظر:راظرجىاخلىاللىووصفهالابراهيىالحرممكوناتعنالمزيلىولمعرفة)"(

-283صام.،899اهـ./184الظهرة-العرلىالفكردار،الميةالحروبعصرلىالابراهيىوالحرم
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مغربضابيدلونكانواأخرىمرةالنقوداستردادأنال!يتفىوحينما،الفتحةخلالمنالمظرة

يم!وصلواقمايهودبخصوصأماها((.لطتىبحبلربطهبعدأسفلإلىمزوجغرالسن

استحدثتإفايقالمغرةتحةالمظرةحوائطأحدفىبالحارج))ويوجدآخر:موضعفىعوبديا

حوائطأحدهميتخطىألأعلىبالملاةلليهوديسمحوتها(،السلامأعليهإبراهمدفنبعد

إلىي!ثربذلكوهوالمغرة)1(((،المخةتلكخلالمنملانىأداءفىويثرعثالمظرة،تلك

عنالأثريةالبحوثتكشفإذالإبراهيمى.الحرمفىاشحدثوهاقدالصلييون!نالقالفخة

خلالهامنيلقونالزواركانمرمريةأحجارمنمحيط!ا!حة،أرصةفىمستديرةفتحةوجود

بالأنبياءمتشفعينوابتهالاتخامةدعواتعليهامكتوبلقوالقطالأوراقمنصفرةقطعأ

دثراكلثالقرنأواخرفىالعبدرىاطجابنالمغرلىالرحالةلاحظكماالمفارة)2(.فىالراقدين

بعدالملمينانوأضافالميين،إلىإياهانالفاالمخةهذهوجودالهجرىا!بعالميلادى/

أكواماكرشهاوقدالمفارة،لأرفهرؤيتهحديثأالإنشهودأحلىسجلكماعليها)3(أبقواالفتح

علىللحرمالمللجمعزيارةعادةتجسدالظهرةوهذه)"(.الدعواتتلكتحملالقالأوراقمن

العصور.مر

تعلوهاالحيلكالتيةمنطقةوهىممرى،موضعفىالحليلفىاكلىايقديسعنصرويتمل

حيثظلالهاتحتخيمتهفىالملاثكةاستقلالسلامعليهإبراهمأنئعتقدضخمةبلوطشجرة

كذلك)6(للخليلرمزأالتوراةفىمراتعدةإلي!ايإيثارةتكررتوقد)5(،أنفسهمعنكشفوا

كا!44،ل!أ0551ح.،أ.20.ر3.(1)

اول5،ثد7.ح"ساع73هولولولع3"ول4ع355ءأ3ء55!،4اعء+لا،لأه"4ع،لل!)،3+س!:(2)

)؟لاأهس!؟ا!اهكلهاع".ولس!أ!أس!5(عأح7،س!)أأ!4اع.!..711-"13027.8أء2ا،،3*لا!3،!أ.25915-،2891

الطبة،الاتبتحينالأعمالتنمةفىالمدخلام.(:337-هـ.737)تالبدرىالحاجابن)3(

2ص!!4ام،929اهـا8،3بالأزهرالممريةالمطبة،مجلدينلىأجزاء04الأولى

حهول4ع،!ح.".،حعول5"هثأههم"4عي!كا!3"عأكا!"ء343"4ء،لأح47حآه"ء،7هع1)،4أ+:!.(،)

5..ع،لا"س!+4ا!لأ،1+ء+س!(،(3؟ه(ءهعم0.8821"791-،02602."202-1.

اعلا*34!+ع05+34،ولأأاحول!ة3آهأكاا،"،ث!اءلاول!عولثه3*4"+ه:+أ0112.ول،05:+أ)5(

لى.+.،(ع4.)4!1ع3لأ.ماهول4هول"401.0010391-501ءآ،ا؟75أ!هلا34لا*7،03لا!كامع،س!ول:

أ(ءأه4+ولهأ3ح4عءلم"ءاكاأ!!+ه،"17ا!،ح"913ره-625."ه(6ر،)66."رر-6ر.4

وخلامةالغرامثر:مالكبنعمدبنأحمدبنإبرايمبنإسحاقام.(435هـ./833)تايدمرى

لى:مودعب،-411رقمورقةنحطوط:،اللامع!الخيلسيدنازيارةففلدالكلام

ااأ+هأ3هم؟(حح35؟هأع،3.ءأعءأكا!3!ول+؟+أمء51،3+أ:.0.3.ول.3.+لاهم4+هما،+ه05*

46ر53.

.41:31،42،32:91،53:72:ايكوينمفر6()
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))يختنالتوراةفىوردإلهىأمربموجبوذلك،إبراهيمالأنبياءأبختانشهدتالتىالمخرةهاك

تحفاالعمرمنبلغقدو!ن(بيتهأهلولدانكلالسلامعليهخقوعليهذكر((كلممنكم

الحيلمنجعلقدالحرمموضعفىالمقدساتهذهلاجتماعوكانختن)1(حينلمنةوتسعين

نأيغىلاولذا،وطبريةوصفدالقدسعنففلأاليهودلدىالمقدسةالأربعالمدنمنواحدة

مؤسىهوكانباذا،إبراهيمالنىب!ثخصتمامأارتبطتالبلدةوأنخامةملانهم)2(فيهاتقطع

جعلهاالذىالأمرذلك)3(،دياتهمأسوفعفىربهتالحظوةذو(يفئافهو،العبرانيةالأمة

يجعلالموجزابحوهذاعلىالحليلداخلالمقدساتأهمحصرولعلفا،اليهودتقديسجديرة

المقدسة.بالأرافىايهوديةالديانةبعلاقةوعلمأثقافةعصرهيهودأكرمنواحذاعوبديامن

وغرهم،ائيهودلدىوتزامستبالقدسيةحظيتاخرىاماكن(يغتاالحليلبلادفىويوجد

المظبلالجبلقمةعلى))(مايذكر:إذخطاباتهمجملفى(وردهفيماذلكعوبدياعندونلمس

47!أ4دأودوالد،حل33حالعيصرفاتتفمإفايقالكبروةمفارةتوجد!الحرمع!الذى1

الإسلاميةالمصادرفىويوجدهاك)"(((للصلاةأخرىمرةذاتهايومفىخرجناثم!السلامأعليه

اممه،وكانحاملأالقرية*سعر!قريةفىمسجدبداخلتحددهإذ؟العيصضريحلموقعتمحيح

بقدرالقبرم!نتحديدلىالكافىبالقدرمدققأيكنلمعوبدياانيتينثمومن)5(للمسلمينمزازا

.هناكالصلاةتأديةاهتمامه

كذلكيقرضنجدهالمقدساتمنبصفتهاالأضرحةعنبالحديثالمستوطناهتمامعنوفغلأ

يخقولازواجهمأوالألاءبأمماءلارتباطهانظزاالقدسيةأيغئاعليهاأففىالتىالآبارمنلعدد

بئرالمسلمونعليهيطلقالذىوهو؟واسعئريوجدالبلدةمنمافةمبعدة))وعلىأو!:عن

عيهما)6(((13حثهإسحاقبئرباسمالمسلمونيعرفهآخربئريوجدعنهببعيدولش،إبراهم

.412ص،ايهودىالمجتع:شودةزكى:كذلكانظر2؟235،،941،:71ايكوين:سفر()

32.صا،4بالهود،موسوعة:الصرىبالوهاب!)

هلث!+03ول،!هلا).!ولي!أ034+مه،؟ح)!3".76.0.(3)

6440أث!ة"055س!أأ."32.0ز.(4)

.14ص،اب،الجيلالأن!:العليمىابوايمن؟ب93،الغرامثر:ايدمرى)5(

4،كا!أ؟055،4حأ.924،332.00،1.(6)

التىتلكعنتخلفأنههاكماالمملوكىالعصرإبانمهمةمعماريةمدخلاتشهدتايمإبربخرأنيذكر

عدالله:بنمحمدام.(377هـ./977)ت،بطوطةابن:راجع.عقلانمنبالقربإبراهمبخر3باتعرف

63.صام،669،القاهرةالأدفاراوعجا!لبالأمعارغرانبفىابظارتحفة
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ذلكفىقفقآالأنجياء((ومغارةالعيصتربين))يقعبأنهموقعهحددقدالمشوطنوكان،السلام

من*وبالقربفيذكرآخرثرإلىعوبديايضرالصددهذاوفى،المسلمونالمؤرخونذكرهطمع

عل!إبراهيمزوج3"،ل!كلهسارةبئرباسمتعرفالمخوربينمتدفقةماءعينتوجدالحليل

منقريبومنبها،الكرومبينالبلد))بظاهرموقعهاالعيمىابوايمنيحددبينما،السلام

ويلاحظ)2(قرونعدةمعجزبشكلتدفقهااشمرارأكدمنالمسلمينالرحالةومنحوفها)1(((

مأقبوزاأ!نتسواءالأماكنهذهزيارةعلىحريمينكانواخاصةبصفةاليهودرحالةأن

آبازا)3(.

))يوجدعوبديايذكرابلدةمنوبالقربأيغئا،الحيلبلادفىالشهرةالمقدسةالبقاعومن

العبكرماتاماح"53)4()5أثكولاسميحمليزالمامائىجدولأكالأاالطريقعلى

لىالموجودةالأخرىالكرماتمنالفلبشكلتنموهذايومناإلىزالتفماالجدولمنالقريبة

لفظةأنموضحأاطلىعمرناإلىالظاهرةهذهاستمرارعلىيؤكدمننجدبلالمحي!طة)5(((المظطق

بايراثالخليلمنلالشطجهةالواقعالوادىهذاويرتبط،العنبمنعنقوذاتعنىعبريةألثكول

يحملاه،لكىرجلينإلىاحتاجانهضخامتهمنبلغالعنبعنقودإنوذكر،بالغالذىالإسرائيلى

منمباركمحموللهوالحليلبأرضمقرونةدينيةدلالةالعنبكرماتلذكرأصبحذلكوعلى

كطالخمر،مناعةفىالعنبمحصولمعظماستخدامعلىدأبواقدقدئماايهودو!ن.اقةعند

الدينية،الطقوسفىيستخدمونهاوكانوااللة،منعظمىعطيةباعتبارهاالحمرتوراقمذكرت

علىحالظالأرضهذهفىفهمأقامومن)6(.الهيكلداخليوئامنهاسكيظيقدمونف!نوا

4،كا!أ"،ل!هه.ح.(أ،".924ة)(

.8.ص،با،الجليلالأنس:العليمىأبوايمن

هـممالرحلةالأنيهالحفرة:ابابلىإمماعلعدالغنىام.(073اهـ./431)تابابلى،عدالفنئ)2(

.45ص،.م2591،القاهرة،القدية

كا!ء،)!س!ول".لأ44!لأولأحا11،س!"هعول."+ح+أ(1+!عآهكاماح!ألأس!4"60!+ح."لاث!4،+4!أ1()

114حه"ءول،*+ح)"حعول4،!دأول:ل.+.،".29ةلا!7ل!3س!ا!س!ول،3ول03ول،ه".س!؟أ.،501.0.

فردماءهوئمبايثكولعنلفلأوالألرنجوالكاحالخيلوادى(لحها(عدةامماءالجدولمجمل)"(

.96صالابراهيمى،والحرمالحليلالد:احمدعلىانظر:.ايوسطابحرلىيمببدورهوالذىعقر

كاه44أ"،،055حأ1.،924.0.(0)

هذالىالتوراتيةالإشاراتعنأما.ألثكول:مادة،المقدسال!بقاموس:وآخرونعدالملكبطرس)6(

.42:ا:الثةسفر32،و42و13:23العدد:سفرانظر:،الثان
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الحيلكرومعنحلىيثهمفىكزااليهودعنالمحيحيونصرونالمطيحيفولم.ذاتهالقليد

فيتميزالخلي!لأ1المدينةبقهرالكروم))أمايذكرونالمسلمونالمعامرون)1(،أماوفلسطين

كرومصفةعلىوهى،العنبأعظمطالفواكهأنواعوفيها،جانبكلمنهامحيطةفهىلالوفرة؟

ازدهارأنمفهوماثلالةالسطويةالأديانمعتنقىعندترسخأنهيتينذلكومق)2(((المقدسيت

قدسيتها.بمدىتقترنفلسطينفىالأرضومباركةا!ميلزراعة

والدةأراحيل)ء"حح!)3(رايثيلمقبرةك))بدتعوبديا:يذكرالقدسإلىالطريقوعلى

وأديناجحائنا،ظهورعننزكوعندئذقبة،تعلوهدائرىمبنىيوجدحيثاالسلامعليهيوسف

لحمبيتفيما"بينالمقبرةهذهموقعيحددمنوهاكله)"(((،تيحربماكلالمقبرةهذهعندالصلاة

ولاشمائزار)5(مثهورةوهىالمخرةأمحجدالجهةموجهة))قبةتعلوهاحيث.المقدسويت

اليهود((.الزوارقلمن

الذىعوبدياخطباتمدىعلىالد-كأالبعدفىالزاويةحجرشكلتفقد،القدسمدينةأما

الحامةأميتلافللقدسالواقعوفىوموطئا؟سكزامنهايجعلأنقرربلإيها،خممتارحالهلثد

منواحدةثملفهىالدينيةالمعالممنتحويهماإلىنجالإفافةواليهود،والمسيحيينالمسلمينعند

فىمركزئام!ئا-(ورشليم-القدستشفلللي!ودوبالنسبة.للجميعالروحيةإلمراكزأهم

ثمالعهد،تابوتإليهاحملاليبرسيين،منعليهاالسلامع!داوداشلاءفبعد،اليهودىالوجدان

بحانطيدعىوماداودوقبرمهيونجبلتضمايفئاوهى،الهيكليخهاالسلامعليهسليمانبنى

عبارةترديلىاعادواك!!03،حلأالفصحعيلىوفىصلواقم،فىإليلأاليهوداتجهولهذا،المبكى

الطم.فىمراتثلاثإيهايحجونكانواالقالمدينةوهى((أورشليملىالظدمالعامفى))نلتقى

أنهاكط،أخرىمدينةحسنهافىيفاهيهاولاالطلم،سرةافاعلىيؤكدماتشاريعهمفىوتوجد

331.-932صالابرايمى،والحرمالحليلاليد:احمدعلى)1(

.8اص،2ب،الجيلالأنىالعليمى:ايمنأبو)2،

وملالت،اللامعلهماوبخيامينيوصفمنهاوأنجب،اللامعيهيعقوب!زوجهالابانبختراجلهى)3(

راحيل.بقبةالمزارذلكويعرف،القدسإلىلحميتمنالطر-!علىيلبعدعلىودبخت،لامينولادقاعد

راحيل.:مادة،المقدسال!ب!موس:وآخرونعدالملكبطرسانظر:

44"هأ"،لة."ه،."أح.234.0(إ)

.66ص2،ب،الجيلالأذ!العيمى:ابوايمن()
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يجبالتىالمقدلمةالأربعفلسطينمدنإحدىوهى،العممبالحرتفيضويومئذعودقم،ستشهد

العودةاطخامةايهوديةتحرمذلكومع.وطبريةومفدالحليلعنفضلأالصلاةفيهاتنقطعألا

القدسفىاللظءفكرةأنإلىالإصلاحيةايهوديةاتجهتثمومن،الزمانآخرفىإلافلطينإلى

القدسنحولعوبدياالدينيةالرؤيةتتفمنالقاكليةالصفطتولعل)1(.معنويةفكرةمجردهى

تخط!أم،معويةفكرةكوفامجردعدتوقفتقدلهااستيطنهنزعةكانتإذاوما،اتجاهاتهتبين

الحاخامى؟.المعتقدإلى

معتنقىلجميعبابشةالدييةالقدسلأهيةمدركأالبدايةمنذاطلبطبيعةعوبديا!ن

القدسجثهنا))وإلى:قالحيثلأخيهاثالىخطبهفىذلكعنعبروقدالسطوية،الديانات

وهو((،حضرتهوفىاللةيدىبينلسجدوااخرىبلادومن،وحلبودمشقممرمناكسيأتى

المسلمين،جمععندمعظمالشريفالقدسأنمنالمسلمونإليهيذهبمايرددي!دبذلك

موصمولى.منهالزيارة(ماكنفىاختلافهموإنما،اجمعينلهمزيارةومكانرى،والنصواليهود،

....((تفمتزالمال!فاكا،المالذىالشديدالدمارمنوبالرغم،القدس))إنهاعنهاذكرآخر

وكانالا،معبدينعنيحدثلليهودبالن!بةمعالمها)2(اهميمثلوالذىرآه،ما(هميعددواخذ

العرب))دابعنهذكرحيثا!هماولهوله)كا!30ولح+ح)9سليمانهيكلاعتبرهالذىالمعبد

ثمالشديد)3(((.بايجيليحيطونهافمذلك،خضوعفىصلواقمليؤدواالهيكلإلىيأتواأنعلى

بأنهفهماكقادعليلهدليهودزيارةمنالمملوكياتالسلطموقفمبرزاعنهحديةاستأنف

يسمحمافأحيائاؤلكومعالهيهل،هذامحيطإلىيدخلانيهودىلأى)الى:فيقولهيكلهم

الظذعدمشريطةهناكلهماعمالبمانجازلااليهودالذهبوسابكىللنجارينمرتابونوهم،العرب

،7صاام.،499،سلمىدار،القاهرةالرز،ممطفى:ترجمةايهود،وتقايدعادات:هارللوتث)1(

.251ا-42ص،4بايهود،موسوعة:الصرىعدالوباب؟421-521

قاموعليهياسى،شعارإلىوحويهحرفيةتفرأالديقالثعارلرتالصهويةاناباحثهذاويلاحظ

بناءنعيدالقادمالطم+ل:دقولجديدةعيةالدعاءلالتقيديةبالميةواشبدلوا،الملواتتجيريةالمي

".اورشيم

44؟ه،"،أهه..أأح،246.0أ()

الأمصار،ممالكلىالأبمارمالك:الثهلفلبنأبوابىسالدينيثهاب.(ام934هـ./974)تالعمرى

.421ص.،ام869اهـ./704بروت،الأولىالطبة،كرافولكىدوروتيا:تحقين،الأولىيكالمطدولة

4،كاهأ."4أس!."ه،.أ2.0"ر.26ر.8)3(
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ماإذاأعرفلاوأننى)1(.الموتىأجادعلىبالاعداءلج!ناايهودنحنلأتانظرأهذا!داخلهل

ومرتفعة)2(جميلةقبةأسفلفيوجداكبوتأما...لا.أمالمقدساتأقدسإلىدخلواالعربصان

لأحديسمحلاإذ،المبنىهذاجوففىالظبوتوأنالهيهل،ساحةفىالعرببأيدىست

رددوقد)3(((.العظيمواثراءالبهوزتوجدبالهيهلالمحيطةالأسوارحيثوهناك.إليهالدخول

فقطللمسلمين))مسموحإنهزاكزاالحرمعنهذهعوبدياكلطتمنبعضأاليهودى!طالب

)4(((.إليهالدخول

معمداتعنالديةالخلفيةتانمنلابدتلكعباراتهفىباتالحطماحبيعنيهماولفهم

نأيدعىدفو.م(ق587-)689عامىبينماالأولىالمرحلةفىلهمهيكلأكانماتجاهجهود

فإنوعليه)5(((.حجهمالقدسوإلىالآنايهودقبلة))فالمخرةالمخرة،قبةتحتقابع!يكل

عبارةكانوقداليهود،مقدل!،تأقدسهوبلالهيهل،داخلالأماكنأقدسهوالأقداس!س

ن.سليطهيكلفىالهيهلالمسمىالجزءمنأعلىمسوىعلىأقيمنوافذبلاحجرىمبنىص

نأفىويعتقدون.اللةكلامإلىاليهودعنديرمزوهوالعهد،تابوتيضمالأقداسقدس!ن

وسلسلةباروخيتالهيكلبقيةعنالأقداسقدسيفملوكاناكبوت،هذافىتحلالإلهوح

ن!ود)يهوه(.الإلهباسمليموهالغفرانيومفىالكهةكبرسوىيدخلهيكنولم،الذهبن

الانانيمسأنأملا؟منلبإسةمحياتعدةايوراةإلىمدةالديهايهودمعقداتتفنت)1(

زكىانظر:.الطمثأوالمرضبببالطيعىالدمليلان،البرصب!رضفهمأىإصابة،الموتىأحدجثةبهودى

فىمرةالجازة؟بعلىمرتينأيلىيهمغحلعلىايهودويحرصهذا2؟30لأ-.2صالهودى،المجمعصودة،

صاليهود،وتقايدعادات:هارلىلوتكالظر:.ايتجثةمنهاعلقمماتطهزاابزلدخولتجلومرةقابر

.3

المحلمين،عدالمثهورةالمخرةوهىالمثرفة،الصخرةسجدقبةهىالمذكورةالقةأنثكمنما)2(

فيبلغارتفاعهاأماقزا،عثرثلالةالفربإلىوعرفهاقزا،عرثمانيةحوالىالجوبإلىالئطلمنطولهايلغ

عدالملكالأموىالحيفةعهدلىبخاؤهاتمواسعةتجةوتغطهاالأجزاء،بعضفىقرينإلىيصلوقدواحذا،زا

أمتار.عحرةوارتفاعهتزاعثرينضلعكلثملجثثمنشكلعلىوهىهـ.72م./196عاممروان،

:توحنسيط؟92ص،0891،جلىة،سةالمقلىالبقاخ-الاسلاملىالماجدأيثهربكر:عبلىاجميلىسيدظر:

ص،7991،القاهرة،الثرقزهراءالمديخة،فىوممارستهاالصهيويةللادعاءاتتارمجهدراسة،والقدسبهود

)3(

)4(

.421ص،ليكالمطدولةةالعمرى)5(

4!كاه،"،أ،.،أح."ه،235."،93+.024

ولث!الا4س!ول،"3اعولحم"29.0.
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يحرمفإنهلذا،أقدامهمتطأهأنلهميحقولاايهود،لدىقداسةالأماكنأكثرالأقداسقدس

الموفععلىيدوسوالاحتىالمخرة،قبةيفمالذى)موريا(البيتجبلإلىيذهواأنعليهم

موقعهتحديدادعىمنمؤخزابينهممنخرجولكنالحطما)1(.طريقعنالأقداسلقدسالقديم

)2(.الحرمفطقةدخولليهودحقثمومن،بدقة

الحرممحيطإلىالدخولعلىاليهودمنوغيررهعوبدياقدرةعدمتفسريمكظذلكوعلى

كانتالمسلمونبناهاالقالقبةأنفىواقكانأنهيد،المعاصرةؤيرللمطوفقأأسوارهوتخطى

توج!إلىالهيكلمنطقةدخولحظرأرجعكط.داخلهالعهدوتابوتالأقداسقدستعلو

هوالشريفالقدسىالحرم(نفىالاعتقادإلىمرتكنةايهوددخولمنخيفةالإسلايةالسلطات

المسلمينقبلمنعليهميفرضانقبليهودئاحظزاالأمرحققةفىكانحينفى،ذاتهالهيكل

.الحرمقدسيةعلىقمتحفظاستدتالذين

يذكر:إذالقدسى،الحرمبأبنيةالمسلمينالح!ماقماممدىعوبدياإدراكثبتماثمة

السلطنأنويقال،هناكبالذهبمطعمةكرفتشييدقامواالحكمامأننسمعفنحن))كذلك

تجمبقأىمنكاةأكثرمبنىت!ث!دعلىحرصقدحالظالحكمبمقاليديمسكالذىأقايباى!

وصفاايهودىالطلبقدموقدهذا)3(((.الكريمةوالأحجاربالذهبتزييهوتمقبل،منبناؤه

أباالعباسىالحليفةأنيثبتالقدسوتاريخ)4(.المسلمينأحدروايةعننقلأبأنهأقرللحرممشاهأ

!افالةوعقالقدسزارتدكاناهـ.(58-136م./775-)754ابصورجعفر

والحليل-القدسمؤرخ-العليمىابواليمنيفيدناكماوالمسجد)5(،المخرةتبةعلىمدخلات

بيبرسوالظهر،عيسىالمعظمأخيهوابنالأيوبى،الدينملاحاكمر:وهمالحكامهؤلاءبأبرز

المدخلاتأهمو!نتقاتباى،الأشرفعنففلأ،قلاوونبنمحمدواكعرالبندقدارى،

.821-721ص،اليهودىالمحقع:ثنودةزكى81؟97-صوالأعاد،اكبات:العدىغازى)1(

.661-61صه،4ب،ايهودموسوعة:الصرىعدالوهاب)2(

156ص،يهوهتاريخ:كنطنجورجى:راجعالعهد،تابوتمنالهوداكرابغريمفلفةعنالمزيدولمعرلة

-158.

)3(

)،(

47.،17صوالقد!راايهود:فتوحالدينمحىسيمان)5(

كاه4!أ،لة0551حأا.،024.0.

!3(لا4س!+أا13س!ولعم".29.
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عامفىالأتراكمنبمناعأتىأئهفىتتفلالأضراللطنعهدفىالقدسىالحرمعلىالمعطرية

الرصاصفكوتمالأقمى،اطمعظهرعلىالرعاصطقةتجديدبغرضهـ.884-.ام947

قيامسجلبعامينذلكبعدالقدسفاحمبنيثولامزاروحينمابالجديد.وايتبدلوه،القديم

-ام.048عامفىأنهالعيمىأبواليمنأفافثم،بالرصاصالذهيةالقبةتغطةالمسلمين

عنها:قيلحتىللمسجدملاصقة)الأثرفية(المدرسةتث!دتمتلاهالذىوالعامهـ.885

وهذه:وقلث؟الشريفةالمخرةوقبةالأقصىابمعقبةماجوهرتانبهالمقدسبيت))سجد

منالمزيدوهناك((،الهيئةولطفالمنظرححنفىالعجائبمنف!نها،ثالثةجوهرةصارتالمدرسة

الفسقةوكذلك،بالرخامارضهفرثتحيثالسيلكلتالمسجدعلىالمعماريةالمدخلات

ئهرقداليهودىالمستوطنأنيتغحالأمركمانو(يأبالوضوء)1(.منهااباسلينفعمنهبالقرب

منوكأنهاالقدسىالحرمأجزاءمنكرامامهنجدتالصخرةقبةغطتالتىالذهيةبالرقائق

علي!شطرتقدلهامشاهدتهوإنماالمبالفة،سبيلعلىذلكيكنولم.كريمةواحجارذهب

.مشاعره

بأيعوار))إن:ليذكرالشريفالقدسىالحرمبواباتعنصرعنالحديثإلىالحطبانكلثم

بوابتانو!الحديد،منعنعتفقد)2(الرحمةاسمتحملالق(ما،بوابةعشرةاثنقافيكلهذا

،الأرضفوقيعلوانونصفا!مغلمتن،تكونانما،وعادةالهيهلمنالضرقيةالجهةعلىتطلان

إلىرفعهمامراتعدةجادينحاولواالعربإنقيلوقدفها.مفروسفهوالآخرالنمفأما

ايضأ:انظر32؟1،329(01.ص،2ب،الجيلالأنس:العيمىأبوايمن)1(

س!7"كولاا1+54م75+-ء05514ص!أا."059105

عويس:وعدالحيم،أبوعليهعدالضح:راجعالقدسى:الحرمدالم!لمينالح!مإنجازاتعنالمزيدولمعرفة

ابمرى:وولهرالفنىإبراهيم56؟-5.صام.،819للنثر،المريخدار،والتاريخالحقفوءفىالمقدسيت

دار،الأولىالطبة،المهويخةالحطط،الحفريات،الأنفاق،العمارة،التاريخ:المضرلةوالمخرةالأقمىالمجد

والممايكاللاطينمدخرالمفمنالجدولايفأ:راجعبعدها؟وما01.صم.،1002،عمانالثروق،

27-ص.،ام869،القاهرة،الأولىالطبةالمملوكى،العصرلالقدسعلى:الدعلىد:القدسىالحرمعلى

31.

القرنأواخرحتىوذلكالصلاةيأديةالرحمةبوابةعدايوقفوزوارهاالقدسس!نمنايهوداعاد)3(

انظر:الهجرى.اياسعايلادى/عثرالحامى

7ع"3الا14ولهم4)75حكل8ه.هأح.،،."0191

.!3ص،اثرفةوالمخرةالأقمىالمجد:ابمرىطهر،الفنىبرايمة:أيفأراجع
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بواباتإلىيثرالخطاباتصاحبنجدوهكذا)1(((.العملهذاإتماميتطعوالمولبههم،أعلى

أفاذلكمردأنالمعقدومنمنها.الرحمةبوابةإلىبايإشارةإلايهمولم،الحرمدونالقدسمدية

عليها!بقوناليهودالرحالةكانحينفى،نظرهفىالقديمللمبدبوابةوإنما،للمدينةبوابةتكنلم

هـ.،0734/ام334عامحوالىاس!!3ه)!"شأيثيلوإسحاقتحدثحيثموفوعة،أكثر

بوجودأقرفقدمناحمبنميثولاماما،الفلسطينيةالمدنبقيةإلىأففتللمدينةبواباتأربععن

عيهاويطفىالجدار،فىمشيدةفهاوثلاثمفلقةخمسمنهااطرم؟بخطقةبوابةعثرةاثنئ

علىمضرفةالجدارفىالمزدوجةالرحمةبوابةوتقعافيء)2(،فىالإسلامىالطبع

فنهرفأريحا)اليزرية(بيثالأقريةإلىالمؤدىالطريقيداوفها)3(ل(!ط"030يهولثفاطوادى

)5(.التوبةوبواباالذهبيةالبوابةباسمايفئاالبوابةوتعرف)4(،الأردن

عنهاوتحدث،تفاعيلايةعهاعوبديايذكرلمالق-عشرةالاثنقالبواباتأيفهرومن

-)اورهرة(العمودبوابة-القديمةالبوابة-اطل!لبوابةبماسهاب؟المسيحيونالأوروبيونالرحالة

ينبهناالتىالرحمةبوابةعنلغلأ)المماربة(،داود)6(النىبوابة-الأشاطبوابة-الأرمنبوابة

كاو44أ،"مح!0554س!،أ.".0240.(2)

ءم!15ح"حه"15*4ه+وللىللااع)،3ع!ول3341.ول505).4ء(:ول4اع!3*..ء،+أ:ل.+.،()

صا5ول04+"0391"5".431-941ة7ع3"لاا41+5م1457ع+-055حأ؟..019105

وادىاكر،وادى،الدموعوادىجهم،وادىقدرون،وادىامماء:بعدةيهويثفاطوادىيعرف)3(

العيقة.المقد!يتاوديةاحدويعدغربأ،مورياجبلإلىيثرقأالزيتونجلمنيمتدوهومرم.وادى،سلوان

الجبريةالمملكةملوكرابعإلىيثريهويثفاطواسم؟ا26عىا!بق،الممدر:مهونجلمنبورشاردانظر:

كلكطالحربلفزملكنه،الآراميين!ربة)ا!مرة(الثطيةالمملكةملك(خابمعغالفاعقدالذى)يهودا(

ولكنالأحمر،ابحرلىلهاسطولبخاءلىونجحشرن،ممليههحدوديمدانمنتمكنتاليةمرحلةوفى،حليفه

.81هص،4بايهود،موسوعة:المرى:لمعدالوهابانظر.دمرتهعاصفة

دار،طاالثوى،صيد:و!عيقدرجمةام.،232،المقدسةالأرضومف:مهونجلمنبورشارد)"(

ايغا:انظر6210ص،.ام599،عمان،الثروق

ل!س!3ث!لاا1*،آه1،75س!،كل055حأا..981.0.

للدراساتالفل!طيماالمجلةفى:نثورمجثالأورويين،الرحالةعونلىفلطينالجدى:إبرايم)5(

اهـ./423اككالعدد،الأولاجملداللة،راماكريجة،للدراساتالفلطهالجميةعنتمدراياريجة

.134ص،161-421صم.،3002

تاريخ:العارفبائاعارفأيغأراجعبعدها؟وما261صا!بق،الممدر:صهونجبلمنبورثارد)6(

.471-731ص،.ام159،الظهرة،2ط،المطرفدار،القدس
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أفاذكرحيثوالحليل،القدسمؤرخأكدهالذىالأمروهو،بوابتينمنتتألفأفاإلىعوبديا

يسمىأحد!الم!جد،يلىممااطنطداخلمنو!،الشرقىالصورفىتحدينبابينمنتألف

حمايةفتحهماعدمالمؤرخوبرر.للزيارةمقمودوالمكان،التوبةبابيصمىواكدأ،الرحمةباب

فىليسولذا،البريةإلىوينتهيانالوادىعلىيطلانأنهماكطالأعداء،منوالمدينةللمجد

وففاسمىمنأكثرحملتالقدسبواباتمنكلأنبالذكروالجديرفاندة)9(.كبرفتحهما

تاريخية.مرحلةكلفىاختفانهأوالمسمىلتسيد

يختص))ولمحما:فيقوليالهيكلأنهعلىالقدسىالحرمعنيتحدثأنإلىيعمدعوبديازالوما

منأبذاأزولمصبة،،ضخمةحجارةمنيتألفوهوقائئا،مازالفهجزغافمانالفربى،باطئط

السورذلكلعلهآخر)2(((،بلد(ىلىامرومافىأكانسواءبناثه،قدمجثمنلهثلاقل

بالهيكلليجطبناهالذىهو.م(ق4-)37فلسطينفىالرومافىالوالىهررودوسأنيقالالذى

عويليثكلتأخذحولهالصلواتلأنابكىحائطالسورايهودممىولقدبه،الملحقةوالمبالأ

ربطوالسلامالملاةعليهمحمدالرسوللأنالبراقحاثطالعربالمسلمونيسميهحينفى،ونواح

كطقزا،عشرت!عةفهوارثفاعهأماقزا،وخسينثلاثةطولهويبلغعده)3(الإسراءليلةدابئ

لىإشارةايةلهتوجدلا))المبكى((بمسماهاطئطهذاأنواكبت.الغربىباطئطأيغئايعرف

قداسةلهامبحانلبثماولكن.،ام052عامحتىللقدسوصفأتتغمنالتىاليهوديةالمصدر

عامفىميثولامنجدوبالفعلاكريخ)4(،هذامنوبدايةالعثطنالفتحأعقابفىخاصة

جانبعلىصغرجداربخلافللقدسجدرانهناكيعدلم))الآن،يذكر:هـ.886ام./481

إليهايفئاهواشارقدعوبدياأنإلاحطم)5(((.إلىتحولتخطاياناوبسبب،خلالهمنمررناواحد

بالقدستواجدأ!نالعليمىايمنأباانويلاحط27،ص2،ب،الجيلالأنىالعيمى:ابوايمن)؟(

.ام481هـ./886عام

كا!44أ،،ل!.ههأح2024.0.0.4()

صام.،769اهـ./693لبشر،ايونهالدار،الوسطالعمرلالقدسمديخة:الأمامرثاد)3(

.187

ص،والقدسايهودكوح:سليمان؟017ا-96ص،4بايهود،موسوعةالمرى:عدالوهاب)"(

الأقمىالمجلى:ابمرىولهر،الفنىإبرايم:لعيهاالوقوفيمكنالبراقحانطعنأثريةدراسةوتوجلى.2.

ها.بعلىوما72ص،اثرنةوالمخرة

اولع"3لاا)+،آه75)ح("ء0553حأأ.".981.!5)
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ثمومن.ابكىحانطعليهيطلقلمعمرهيهودباقىلثأنلثأنهأنهملاحظةمعأوضحناكمابحازا

ذكرىمجردباقأنهاعتارعلىبالهيكلاظصالأقداسلقدل!الغرواطئطيقصدكانفلعله

"اليهود.لدىبعدالمذكوروالمسمىالمعتقدتجلورلعدمنظرأاليهود،نفوسفىللمبئ

ألاأيفأ،حرئايكونقدإنماالدينيةالناحيةعلىيممرمالمأيفاالرنيحيةالقدسمعالمومن

يثديدةحجريةيهلمنبرج))ويوجد:عوبديايذكروعه7!!.أ3،4عكلاه+3داودبرجوهو

علىيرتكزشامخمرحعنعبارةووجدتةدخيةلقد.الضرقىلىالشطالركنفىالضخامة

منتهىأبلغأنقبلباكمأصابتئالىالأعمدةمنكثربهيوجدكماوسامقة؟فخمةاعمدة

التىالأعمدةجميعفىفتحةوتوجد.الهيكلبقايامنهناكالقىالذىبالثرىملىشيفكل.المبنى

كأضاعالمقدمةلقوال!الثرانأنقيلوقدحبل.جذبخلالهامنيمكنالهيكلمبنىعليهايقوم

داودبرجعنالأولالحطبفىعوبدياريشةرممتهاالتىالحيايةوالصورةهنا)1(((.توثقكانت

المقدسيتبظهرالبناءعظيم))حصنعنه:قالحيثبموضوعيةالعليمىاليمنأبوأيقارممها

هذاوفى....بهلعبههوكان،السلامعليهداودبمحرابيعرفقدئماو!نالفرب،جهةمن

المؤرختعرضثم((،القديمدأالسليطالبءمنوهوداود،برجيسمىالبءعظيمبرجالحصن

حقعليها،المدخلاتمنمزيدوإضافةالقلعةعمارةعلىوالمليبيينالروممنكللحرص

،القدسعلىاكنبتخص"سوىفلا،السلطنةكنبمقرأالمملوكىالحكمظلفىأصبحت

تواجدوقتأم.481هـ./886عامفى(ىعصرنا)2(((فىأحوالهاتلاشت))وقد:وأضاف

علىيشهدالذىالاتفاقبعض!مانجدوالإسلاميةايهوديةالصورتينوبمضاهاة.القدسفىالمؤرخ

فيما-الظريلفتماهناكأنإلابالمبنى(لمالذىالحرابمدىيصورانفكلا!الراممين،مدق

حبلجذبخلالهامنيمكنالتىوالفتطتالهيكلبقايافىالثرىباتشاريتعلقيخماعوبدياصوره

ذلكيرىأنيمنىوكأنه،عندهاليقظةاحلامقبيلمنذلككانإذبه،توثقالأضاحى!نت

إسرائيل.بقمجدلإحياءعلامةحمقة،

إيثارتهخلالعوبدياكتاباتفىتمييز،يمكنالذىبالقدسالحقيقىاليهودبمبديتعلقفيماأما

يدخلهولا،ومظلمةمتقاربةمرثفعةاعمدةعلىمؤسس))مبد:أنهفيذكر3س!لما!ه!كا!لأبأنهإليه

فهجذاوقرتاالمعبدساحةفىويوجدماء،عينوسطهوفىالبب،طريقعنإلاالفوء

)(

.ههص،!2،الجيلالأنى:العيمىأبوايمن)2(

لأهلا4أ!"،"ه.حأأ.،024.0.
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ايهفىإذالمعبدهذاعلىالفوءيلقىثئعلىعرينالمطعندنثرلمالواقعوفىالمسجد)1(((.

يزيدبماالقدسخارجالحليلرامةتلفوقأحد!زار!؟مبدينإلىبالإشارةفاحمبنمثولام

الكتبوبمراجعة)2(.للزيارةايهوديؤمهالذى3)حول،ممهععموفيابىومعبد،أيالشةعن

العمورفترةفىأنهأحدهافىوردإزالمعبد؟كذائبمرنامافيهانجداليهودأبخيةفىالمتخممة

يفماليهودلمطبدمجمعبالقدسكانالهجرىالسابعالميلادى/عثرالثالثالقرنوفذالوسطى

إسطنبولىومبداص!ول،ل!أااكلةأ!4هانافىادهومبد:وهىمنهاأربعةالأمرحققةفى

وله+ث!ة3،ول!؟أ!مم!ة2ذاكىبنيوحانانمعبدوأخرا3ي!3،ولإم!ثتاىومعبد،5)أ)لما؟*!أ

ابتظم،غرالمساللشكلمتخذاتزا(عشرينفى)تسعةحجفاوأكبرهمأههمالأضروئعد

جاءأنهإلىإلثارةربمامزودجعهدتابوتالشرقيةجهتهفىالمعبدويضم،تميزهقبةفوقهمنوترتفع

لماحة(ما.المذكوراكريخقبلفهالأقدم)3(7أ4كاثهول،لهكاالة"رامبانمدن!ثاهلمعبدمكملأ

الذىاليهودىالدينىللفكررمزازيتوقارورةبهشقرنعلىتحتوىمشكاهفبداخلهاالملاة

وهذاالمعطر،فىواضحأالأندلسىالتأثروكان،الزيتهذاالمثبحإيىسالنىسحإلىيتجه

كرفةللصلاةالمخصصةالفربيةالظعةويضمابوالذ.يثكلوفىالمعبدأعلىالنقولقفىماثل

الجوب،فىهانافىايىهومعبدإلىيتجهالأولممرينإلىيؤديانبابينإلىتفضىوالقاعةللنس!ء.

إمشاى)4(.بمعبدمروزاإسطنبولىمبدإلىالوصوليمكنبحيثالآخرينالمبدينإلىيؤدىوالآخر

طريقعنإلاالفوءيملهولا،مظلمبأنهللمعبلىالمختصرعوبدياوصفيمثلالوصفهذاولعل

الميلادى.عثرالحامسالقرنأواخرحتىبقائهباستمراريوحىمماالباب

سليمانوهيكلالقدسىالحرمبينالمتعمدالحلطفهذا؟العقائديةعوبديااتجاهاتتتبينبذلك

وسجلهالمعبدقدمذاتههوأدركبانهعلماعليهسيطرالذىلكرهبدورهيعكسلهوجودلاالذى

كا!44أ!لة،055حأ(.،042،932.00.(1)

7ح5"لاا14+مه75اأح،حم055حأ(.،0".291"91ر.()

راجع:الممىهذاوعنللمبد،ا،لىالاسمهووهذا()

ل!ث!ولهأح،)ل!.اأ""حكلة4ه"ءكمألاح5كلة"وله44،لهي،0،+ح)كللااس!4ا"*ح،لةح334لاأوللأ*ح"3

ء+م!ءلاهاهح4أ"،75).7"**ح353،مما1591-609،1".951؟

راية.اللىفايةلى)8(رتمانظر:اخلاللىمنذاكىبنيوحانانمعبلىفظروعن

3ع-4ذه"ول،4ل!أ"هاعا،س!.ساثدةألالىبم"ح+،اساأع؟حاك!4+4ح53أ7أ)أ341ولهأ.433!أ.915وو"(،)

306.0.



أيفتاالأوروبيينالوسطىالعمورورحالةمؤرخىبينيخمااتفاقهناكأنبيدهذا)1(خطابهفى

ترشخا)2(سليمانهيكلالأقصىوالمحجدالمخرةقةعلىالمثشملالقدسىالحرماعتارعلى

هاويجبتمافا.ومحتهاحقيقتهايدركونالتىالوافحةاياريخيةالمخالفةرغمالدينيةلأفكارهم

الثوابتحقواقعهاغررعلىالأموريرىصاحبهاتجعلالدينيةالدوافعكانتحدأىإلىنبرزأن

إلىأمانيهبهووصلت،الهيكلمشتملاتمنتكونأنعوبدياتمنىالحرممشتملاتمنفكثرمها،

ذويه.بينونضرهذلكتدوينعلىالإقدامثم.وم!ثاهدتهبرؤيتهالادعاءحد

غرالأموريعقل(خذأنوبعد،القدسفىالعامينياهزماعوبدياأقامانبعديبدوولكن

))فأنت:فيهيقولأخيهإلىوجههقد!نالذىاكلىخطبهأرسلالدييةعواطفهإلىفساق

ماحسىولكنالأبرار،الأتقياءمقابروفىالهيهلجبلفىحدوثهاترددالتىالمعجزاتعنتسألنى

التىالأنوارعنيقاللماوبالنسبة،المعجزاتتلك(زلمف!نقالواقعفىعنها؟أخىيابهأخبركأن

فىالإضاءةعنتتوقفلاالطدةفىبأنهاهاانتممعتالقوهىافيكل،جوانباحدعلىتلقى

مؤكدبشكلاتحدثأنيمكنئلاانهإلابالفعليحدثانهلىقيلامروهوآب،منالتالمعيوم

يملؤهاوماالسظرد،اليهودإلىالمنسوبةالقمةصدقبعدماجزمأنمنبدأارىلاإننىحيثعه؟

الأساطرر،هذهثلمنيتحققواأنعليهمأخىيامثلكأذكياءرجالانإلا؟وأكاذيبخداعمن

قامالذىباليومايهودتذكرآبمناكسعوتاريخ)3(((.كاذبةتقاريرمنيصلهممافىيثقواوألا

حائطعندبالذكرىيحتفلونفهمولذام.،07عامالهيكلهدمتيط!الرومانالإمبراطورفيه

إلىاليهوديذهب))حينماأنهمناحمبنميشولامالرابىيذكرالثأنهذاولى)ابكى()4(البراق

ولا،المسلمينبموافقةالمعبديماحةمصابيحجميعيخرجونآبمنالتاسعلعلةفىعامكلالمعبد

ترقبونهاالقالليلةوهى،الليلةهذهفىيحدثبماعلمعلىوالمسلمون.أخرىمرةإلثعالهايمكن

عامأوثلالينثمايةإلىيعودبخاءهن))1علىيخهاونصبالقاهرةعزرابنلمبديخها(رخالإرةلمالتىانظر)1(

راجع:اكرالمبدتدصرقبل

6440ألألة."ه.س!أ.20،4.ر).

*أ))+،أمهلأ+ا!م!11أ+0،3آهه43!ح04ول!كالاس!هول4؟أح3،،ع.3+،13لأكا+5أالأ(2)

ول"4ع؟؟3!كاةحه،!ح!44ول.ح.لأء"ل!اا51072)ك!*عمم!16.0،1.107،4391،353ة40!"+ح3أ؟ءا

ا!؟+ءلمأ،لمإآ4ه98،"اا7؟!إهء،51ح.72115ول..!،.5*!ع+لاكا!لأء3"ول34،+،*ح+أ:!..!.+107.31"7

".،ء3ث!لاا1،+5م1475ع.0034.حأأ..0591-981.00

كاه4،؟،ث!51".حأ،.524.01.(3)

الوسيط،العمرفىالقدسمدية:الإمامريثاد؟961ص،4بايهود،موسوعة:المحرىعبدالوهاب)"(

.871ص
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ئعدوهكذاشك)؟(((.بدوناكسلكلومعروفمؤكدأمزهوهو.ال!بلهذااليهودثلثلهم

بالعقلانيةعوبدياعباراتت!ثهدحينفى.القهرةهذهبحدوثالمخدوعينالأناسمنميحولام

هىماالأوروبالفربفىايهودبعضيخهايعكدالتىالحوارقبأنأجزمحيث،الموفوقيوتحرى

م!ثاركةفىاعتقدحينالصوابجانيقديشولامالرحالةأنيبدوئمومن،أكاذيبمجردإلا

.الاحتفالهذاليهودالمسلمين

فقد،القدسداخلعوبدياخطباتفىاليهودمقديعاتعنالحديثمواصلةبمددنحنوإذ

بعامةفلسطينفىإنما،فحسبالمقدسةالمديةفىليىفهامهفاجائاالقبرروالأضرحةيثكلت

توجدالحقولحئث،القدسفالقةفىم!نكل))وخلالعنهافأوردفها،عددإلىأشارحيث

جلففوق.الكرومبا-لينثأنذلكفىئأفاالأخرىمنهاالمغارةتجاورحيثمتصلةمفارات

)2(.اول+*4هيلداال!هةوترأ!!14)4هاجياالنىقبريقع475،دلاآهاه3!!أا!زيتون

ميثولامالرابى!نقبلومن((.الأخرىإلىتنفذمنهاكلمغاراتعثرعنيزيدماعلىعلاوة

لثكل!فىوالمظراتالقبررعنعوبدياعورهماولفهم،المذكورينالقبرينبزيارةاهتمامهابدىقد

يقعالذىالبقيعذلك))1!هرة((يدعىموفععنيتحدثالعليمىايمن(بافمانهذا،العجيب

معهويتفقالصلحين،منلجطعةقبورأ!ضمالتىال!ثمالجهةمنالثريفالقدسمديةظهرفى

،القدسخارجواحدميلبمسالةالفلجهةالعجبةالقبررهذهموتعتحديدفىيشولامالرابى

حددالذىهيلداوال!فةهاجاالنىترىتضمأنهامنعوبدياذكرهلمصدايةنجدلاثمومن

-الذىالكهفأندالقبرربناءغرابةشبويأثىالعثر.المغاراتمعالزيتونجبلفوقموتعهما

تناسقفىالأخرىلوقالواحدةالكهوفمنعديدعلىيحتوىبابولهالصخرفىئحتفمهما

7ح3؟ولاا+ة5م75"+-س!هه0ح(أ."105!و.(؟)

ا؟بلى،البىبعدنجئاامحالمظرالأنجياء(حدوهو،خجىايفئاوسصمعدتعنىعبريةلفظةهاجيا)2(

انظر:وللمزيد،اليهود،لدىابجاصةقوانينعنتحدثإنهلهويذكر،ع!دهلبنىالهيهل،بئءإعادةإلىدعا

!عول-035،3+ا).ي!."ولا)أ34+ههمحل*أ"3!5ا"ح812.0.

77.عى،7991الظهرة،اليوم(نجار،اكيةالطبة،والهوديةايهود:شلبىالجيلب:أيفأانظر

اتء،بينباببوةانفردتافاإلىلارحرحىبن!قوةبنثلومامراةخلدةالدةفلعلهايلداالدةأما

أيفأ:اراجع224:اثاقيالملوكسفرانظر:القلمىسبهيأثاءالثريعةلظنفايلمتجث

عاعح(35ولأءح4.طا".4"لا3"!ء.حه+
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وعندعالجبلفوقتقعإنهافيذكرللمظبرشرحهالعليمىأبواليمنيواملثم)1(.رائعجمالى

عظيمة،صخرةفىالجبلهذانحتداخل))أنهإلىيرجعوهذاالعإنب،منكهفوتحتهأسلفه

حفرأمكنلوأنهبحيثالمفارة،هذهسقفعلوا!هرةهىالقوالمقبرةالكظنمغارةوتسمى

وفىجذا،ضخمةمميكةالمخرةفمانبعيدةا!فةلكن...الكهفإلىبفذأسفلهامنالقبور

كانمااتغحبذلكولعلعائا)2(((مشاهدالأمروهذا،امواتتحت(حياء:يقالالثأنهذا

.الأخرىإلىفهاكلالمظراتنفاذمنعوبديايقمده

المقبرة))أمافيذكر:وحكطئهم،اليهودانبياءافرحةعنالحديثإلىاخرىمرةعوبدياذهب

،القدسمن)3(ذراع(لفىحوالىمبعدةعلىثقعالتىوهىالزعماء،منالسبعينرفاتتفمالق

والداخلالحارجفى،م!نكلولىالطدل)4(.3أولهولكعونقبرخامةوفخمةبهرةلهى

مقبرةزارقدميثولامالرابو!نلها)5(((حصرلاالمظراتل!نالمنازلاوالحقولفىوسواء

4،كا!أ،،ل!هه.،.أأح024.00-124ةالا"5ء147ولهم"كلح،751."ه.!أح،191055-291ةءم(1)

03)4"ل!،لأهأح)،ل!."4+ح،لأه33،)،*س!)،ثمللااح05105

6.63-2ص،2ب،الجليلالأنس:العبمىابوايمن

63.ص2،ب،الجيلالأن!:العيمىابوايمن)2(

وكهوفالأرضغتالممراتمنعددوجودعنالقدسلام.679عامفذأجريتالتىالحفانروتكثف

محقوفوهوالثطية،القد!ايعوارحتىالأقصىالم!جدغربكالفييمتدالذىالكهفذلكام!لعل

الحجراتمنعدذاالكهفيفمفطمةكركبرةصخريةأعمدةعلىمحتنداقدمأثلائينبارتفاعبالمخور

راجع:المخر.لىعموديأخفرتالتىالقبرربعضعنالكثفتمذلكعنوففلاالمفرة.

+،7هألأكا!"+أح،3!وله"هول"ول).4ء(ح4وللا،ل!ا5)حل!ا،3ع!ول،+س!7،!+اع35ءث!ءساهم

أكا!!ع7440،!ةأ.؟ه+-".65

نفريئ.مم45بعادلما)3(

يهوذاأرضعلىابدةلىالهودطموحاتجدالذىالاسرايخلىالقاندالم!بىال!مونلعله)"(

نقودالرومالأالحكماباءام.35-132بينليطايطزرالآخرالزيممعضربهذلكمؤشرو!نبفلحطين،

أصركعونبمعنىيسرافي+ن!ى.كعون3ايخهاوبرزإسرافي،تحريراىبرافي.+لجلتثعارحاملةلميما

وعلىكعوناسموجههاعلى،معلومكرتاريخلىاخرىونحايةلفةنقودمجموعةصربتكطإسرانيل.

إسراني.لتحريرأىيحرافي+!لحروتالخلف

.11صه،باالاسرانجلى،المجمع:علىحينفؤاد:انظر

كا!44أ."4."هأح،.أ.024.0)0(

http://al-maktabeh.com



73

الثمال.جهةالقدسخارجيلحوالىبعدعلىموقعهامحدذاأيفازعيفارالسبعينكعون

أبوايمنأوفحهالأمرهذافإنتحديدأ،المقمابرموقعتوضيحعلىعوبدياإقدامعدمإلىوبابظر

حددهاالقذاقاالجهةعلىيؤكدفهووبذلك.القدسمنالثطلإلىا!هرةبقيعبأنهالعيمى

)1(.ذكرهسلفكطالئطلفىيثولام

جبلسفحأسفلعدليهودمقابر))وتوجدفيذكر:الهودمقابروصفاططابيستأنفثم

أفةيهولثفاطوادىيخترقحينفىالزتونجبلأسفلعدتوجدمنها،المستحدثأما.الهيكل

وادىفوقالهثرقىالقدسىالحرمسوربجوارالرحمةبابمقبرةموقعمعتكقولعل!القبور)2(((.

القبرربقيةأما.المدينةإلىالمظبراقربوتعديهولثفاط،باسماليهود)3(رحالةيذكرهالذىجهنم

جهةالظهرفىالواقعةماملامقبرةأركان(حدحيثاظرجفىتتواجدفقدايهودتخصالتى

ملواء،بيتاليهودعندواممها...اللةقنممابماملا...))وتسميتهاابلد:مقابرأكبروتعد،الغرب

والطلحينوالعلطءالأعيانمن))خلقمقابرغالببثكلتفمأنهاورغمبابيلا((.النصارىوعد

فىاستوعبتأفاإلىيضرنمرا!وآخريهودىمسمىالمظبرحملانإلا(()4(،المسلمينوالثهداء

الرابىأنبيدرض،التطمنلثحذلكفىيبدووقد.الثلاثةالأديانمعتقىمنموتىالمختلفةأركانها

بعدجلآايهوديقدسهاالتىذاقاالأماكنقدسواالمحليينالمسلمينأنتفسرأ؟لهيضعيثولام

بهالذىالقدرالاهتمامهمبلغحتىالزيارةفىاليهودعندالتىنفشهاالطداتوعندهمجيل،

ابى؟051(((.هذا(والقديسهذاقبرإلىتذهبونلا)الماذااليهوديألون

ل!س!3ث!ول)14+5آ157أح!3"055حأ(."291.0-391ة)(

.6346،ص2،ب،الجليلالأنىالعيمى:أبوايمن

كا!!4أ،لة،055س!أ01"024.0.)(

7ع14)لا"3ولآه75اعأ،،3."هح04؟،."491ز."4.6440.ءهساة(أح)(

.63ص،2ب،الجيلالأنى:العيمىأبوايمن

.46ص2،ب،الجيلالأنسالعيمى:أبوايمن)"(

3ء7"لاا+514آ75احأ.0034.ح؟،.،".491.)(
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تحملمعالمتقبعيهويثفاطوادىعنبيذا)الشييةاللىالقلىسمعالمعنعوبديايفيفهومما

القبرأنبالذكروجدير)2(.طهةأ-!ة"شأ،5زكرياوالنى)1(ثها!3؟ولأبشالومقبرىذكرى

سفحعديهولثفاطوادىفىالقبرانويقعايهود(أبطلأحدداعيهويابنزكريايخصالأضر

كتلعنعبارةبأفماووع!فهما،القبرينزارقديثولاموكان)3(،الجنوبجهةمنالزتونجبل

القبررمجموعةزيارةعلىاليهودىالطلبحرصكمابرح،فهماكلأيعلوفخمةحجرية

اهتمامبوجودقناعةلديناتيهونوهكذا)"(بالجمالإياهاواصفاخطابهفىذلكوتسجيلالمذكورة

منها.بالقربأوالقدسفىبعينهاقوربزيارةالفترةتلكيهودعليهاتفقخاص

لهمزيارتهتكنولمخامئا،وقفازيارقاعلىعوبدياحرصالتىالقبورلأصحابنجدالواقعوفى

انهالإسرائيلىالتراثلهفيذكرهاجيا،الىتريخصففيما،العميقمدلولهالهاكانإز،جزافية

منبايحررارتبطتقدنبؤتهفكمانتزكرياالنىأما.عهدهفىئبئالهيهل،بناءإعادةإلىدعا

كعونانهعلىعوبدياوعزفهالمكابى،كعونأما.القدسفىيهوذاربإلىواللجوء،الملكسطوة

با!مهضربتحقدةالسبفىطموحاقمجسدللسطينفىلليهودزعيفاكانفقدال!دل،

عوبدياقبلمنالطرحهذاإلىننظرأنكذلكوعلىإغ....الرومانيةدةالسبظلفىالعملات

معهاتقل،القدسإلىملكهعاممةداودنقلوعدما،الخيلفىولدد.داليأبخاءثاكهوأبثالوم:)1(

حولهوجمع،الحيلإلىواتجهأئقانه،احدبقللاقامهأيهمنهربوقدمغرا.مابعديزاللاوهوأبثالبرم،

ألفعثرينمنيقربمايهاكلالطرلينبينمعركةوومت،القدسيركافطرهممابهوالد،أرهبخدا

انظر:.نفحهأثالومهلكوقدأبشالومج!منبخدى

س!!ول"+011055،3ا1."ااأ35ه!3لاآهلأ"ح"3هس!هها"س!.8.

يوجددذلكومعايحققوجهعلىالآنموفعهيعرفولا،ذكراهيخليدنمبأأقامقدأبثالوموكان

إلىترجعربماقاخرةعمورلى(بمأنهاباءفدسةمنيظهرولكنابثالوم،بقبريعرفقبريهوشفاطوادى

ابثالوم،:مادة.المقدسال!بقاوسوأخرون:عدالملكبطرسانظر:الروماو.الإغريقىاوالبروماوالعصر

أيفا:انظر

ة،أء.ءما

كا!44أ،لألةه!.يمأأ.،".24).(2)

شغلقدحمدهوربماداعيهويابنزكرياوكان2371238-ص،القدستاريخ:العارفبالثاعارف)3(

دأمر،الملكغغبأثارمما،وحايثهالدينعنالحارجالملكعلىبايمردإصانيبنىناثد،الرب!هننمب

انظر:...1للاتقاميهوذابربفاسعاثبالحإرةبرجمه

زكريا.مادة،المقدسال!بقاموس:وآخرونعدالملكبطرس

7ع3؟لاا1لا+5م75ا3ءألا،ه".حأ105،01لأا،!ث!لملا4عأول،؟اي!!ع،م.290.(4)
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والمديقينبالأو؟ءالارتباطفىالشيةالعقيدةيخصفيمااليهوديةايعوفحركةفصوءفى

مجتمعإقامةأجلمنايهودىالثظتفراتفىتقاليدهاوبطقوسهااليهوديةالأمةلربطكوسيلة

اجتمعتالقلالإثاراتثمومنابلاد)1(.شئفىايهودىالاتصالأجلومن،متماسكيهودى

بنأشسالطمابهودحلمعليهاالظلبالدييةنزتعلىنؤكدالبهودىالمستوطنهذالدى

يقفىلهمهجزاواتخاذهاللقدسالقدومعلىحرصهيعكسهالذىالأمرجديد.منإسرائيلمملكة

حياته.بقيةبه

منتنلالتى3حميماهإأ-سلوام-سوان))ياهفهناكوحولهاالقدسىفىالمقدسةابئعومن

ماؤهيرتفعنعهوإنمابالتحديد،مائياجدولأتعدلاوصلوام،يهوشفاطوادىإلىالأرضتحت

تزخرحيثقريبمكاننحوالجبلتحت،كلىيخفضانيلبثوماالظهر،قرابةحقمباحكل

دارأيكونلثيدهاقد!اللامأعليهسليمانكانالأبنيةهذهإنقيلوقد.ممتدةاطلالالآنبه

)3(((.الزيتونوجبلالهيكلجبلمنطوليأتمدضيقأحيزأيهويثفاطوادىويثغل...)2(،للسكة

))إن:قالحيثتجاههام!ئاعرهيؤججعوبدياعندالديخيةالقدسمدينةمعالماجتمعتبذلك

م!نأىإلىتخهانقبلرياحايةإنويقال،القدسلىنشطقبانلهاالقالرياحأنواعكل

يعلمالذىشحانههوط"لبرك!حضرثهفىالربلقدرةنفسهامسخرةالقدسإلىأولأتصل

الاعمادإلىيتجهالذىإسرائلبنىالدفيالفكرمعتكقالعقيدةهذهلمانالواقعوفى)"(((.الحق

دييأمركزأالقدسمارتوعليه،الإلهسكنبمعنىيهوهبيتهوالمقدسبيتفىالهيهلانفى

قبلمنتومفبأنجديرةكدتثمومنالقربانية)5(.يسرائيلوعبادة،العبرانيةالصئللجميع

تتوقفولم،الأرضسرةبالأحرىأوالأرضأرجاءفىالرياحيسزالذىالالهىالمركزبأنهاعوبديا

الركيزةبمثابةالمدينة!نتإنماالدينىالبعدعلىالمصوطنهذازمنلليهودبالنةالقدسأهه

الأوروبىالغربفىالكاثوليكفيهايفالذىالوتتففى؟العالميهودتجمعالتىالوحيدةالحغارية

حصرةأويعقوبمولدعندراسةالهودية،الأفرحةحولالثيةالمعكدات:يوسفاليدسوزان)1(

.111ص،7991،الظهرة،والاجماعةالانايةللدراساتعينابحرة،بمحالظة

لجمان.!دفىالكةدارئم)

كا!4،أ6ل!.055حأ004".124-024.()

لأاأ124.0،4.(،)

.951ص،!4ايهود،موسوعة:المررىعدالوهاب()
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يجدلمرمزاواطلافةمكاتا،والكبةدلتوزا،القرآنحولالمحلمونفيهوالتفروما،باباويةحول

حفارقمع!ترتكزكألماسوفكر!مهدفهملتوحدالهيكلذكرىسوىت!ثهمعلىاليهود

الواقع.وحافرهمالظبرماضيهمبينوصلحلقة

،ولولها"4!"!3ولأإلرايمجليقعمنهاالرؤيةمجال))وفىالمقدسةالمدينةمنمقربةوعلى

بنإفرايماليهوداسباطلأحدتتسبنسبيأواسعةفطقةوهى((السلامعليهموسىفيدفنالذى

القيادةتتنازع!نتالقيلةهذهانويبدوالفربية)1(.فلسطينمنالأوسطالجزءلىتقعيوسف

إلىويثارالصلامعليهسليمانموتبعدالانشقاقحركةتزعمتفقدولذايهودا.قبيلةمع

)2(.إفرايممملكةباعتبارهاليةالشطالمملكة

عنحديثهزلكومن،المقدسةالأماكنمنمزيدذكرعلىايفاعوبدياحرصالقدل!وخارج

منيكون))قد:قالحيث،الدييةاليهودذكرياتمنكرأتحملبصفتهاايتالبحرمطقة

!وئعد،من،ل!+هولهص!وعمورة0344ولسادومرؤيةالزتونجبلقمةلوقمنالممكن

(نحاءجميعيمزلق!نالملحانهناكالمقيمينالأهالىمنممعثوقدحالطثماطبحرأتشكلان

ذإعنها؟بثييخبرلأانأحدوسعديكنلمل!نهاالسلامأعليهط،5لوطامراةعنأما.الأرض

الأعمدةتلكمناىتم!زالمستحيلمنكانفقدوعليهلها،حمرلاالملحأعمدةاعدادكانت

سادومتضمالتىلوطقومديارعنفمبهناوالحديث..........؟)3(((.لوطامرأةيمثل

أرضهاالماءغطىبللقط،الصعقةنرانتدمرهالمالقالمنطقةلىالحصالمدنوبقيةوعمورة

زيارقا.فىاليهودىالزائريرغبالتىالبظعاهممن!نالذىايتالبحرتكونحيثأيضا،

إلىبس!فاادىالذىوالذنبالقرقةبالمدنيذكرهمفهورعئا،زائريهأجوافابحرملأوقد

يعقوباليهودىالرابيزعمحيثلكسالزمانمرعلىالعبرةيقدمانهكطالتدلى.المصرهذا

يوجدالبحرمنالجنوبإلىإنهافجرىا!دسالميلادىاعشراكدأالقرنرحالةمنهاكوهين

الرحالةنفىحينفى)"(.للأعينيثاخمئايزالماالسلامعليهلوطالنىلامراةالملحمنتمثال

6440لأل!أ،ه".أح04،".24).)(

إلرايم.:مادة،المقد!ال!بقاموس:وآخرونالملكعلىبطرس

.441ص،4ب،اليهودموصعة:المحرىعدالوهاب()

4!كا!أ،،ل!.ث!هأح".أ124.0.()

؟هءلاا!+ع."لألأ،ك!4أول)4.ولء"هء؟اا."هس!أ.اا.!02.1(،)
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أيفاعوبدياعيهتحفظالذىالأمروهوالملحى)1(.اي!لهذابقاءلهصرالمطالراتشولأتاحية

م!نه.علىيستدلأنأحدوسعقيكنلمأنهإلىبالإشارة

بذكرياتمفعمةأرضانهاعلىإلي!عوبديانظرفقدالأردنونهرالميتالبحريلىفيماأما

التىوهىالأردنفروراءيخماالواقعةاكطق))أمايذكرذلكوعناليهودأجدادإلىترجع

عامونأبناءضوأر)2(كهكهالاا"ء3وماناسى4!ك!وجيدلألماحولولس!رؤبينأرض:منتتألف

طقمنائاحافجميعهاالاا(،للاهثهأح!سعروجبل)3(4!لاهلمامهلمالأ40مؤابوجبله+ل!ل!ول

تشكلالمناطقهذهأنواضخولعله)4(((.هناكبالسكانمأهولةمدينةتجدأنيمكنولا،مدمرة

يلاحظأنهيد،ح!340)-كلةلمولولالأردنوراءماإقليمبمسمىغرفالمعالممحددجغرافئاإقليط

منايوارتيةاليهودبحركةيذكرممالل!طقالقديمةالمس!تاستخدامعلىباتالحطحرص

آخر.إلىم!دطمنقبانلهبمتنقلخلال

فىونجدالمقدسةالأرضبقاععنا"دةمنالزخمهذااليهودىفلسطينمستوطنقدمبذلك

بانيقولوناءشاأالااالجليلأهلجمع))أنيذكر:جثالكريبيةلأبعادهاتحديدأخطباتآخر

كا!!ه!!،وبانورسامفد)5(تكونأنويحتمل،دمشقمنالقربثديدةالمقدسةالأرضحدود

ود!اوحلى،دمثقمنقريبة،الجليلملىنكبرى؟أءحثاوين!ريب!ك!+كافاستكونوربما

!اح،ح؟أ،هآ،4"أ!كا5ول،055حأ1.،88.0.)(

عحر.الاثنىايهودأبطامماءمن)2(

ابلقاءفطقةضمنو(رضهماالذكورالأربعة(اللام)عيهلوطابناءمنحنينومؤابعمانالاعان)3(

.741،981صليك،المطدولةالعمرى:راجعالمزيدولمعرقة.عمانبنأبلقإلىالمته

4،كا!أ،ل!"هه.ح.،أ،1.240.()

الجليل،الأن!انظر:.يعقوببنرؤبينقبرألحهالعلالمذكورةالمواقعبعضعنالعيمىأبوايمنيخدث

62.ص2،ب

تملقدئماو!نتابحر،سطحمنقدمأوئمانينوسبملالةالفينارتفاععلىجبللوقالجيلفىمدية)5(

يهودا.يهايجدلمالهجرى،الادسايلادى/عشراثالىالقرنلايطيىلامينزارهاوعدما،صغرةتريةبحرد

غدت(ناكلىالقرنلىلثوماعثر،اظصالقرنلىايؤطوهاابايخامنالم!جرينايهودبعضلكن

انظر:ليهود،ديامركزا

ول3دول4ع(+)3اس!س!ول،م".84ة

.221-121ص،4ب،ايهودموسوعة:المررىعبدالوهاب؟01صه،الرحلة:التطيلىبامين
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القديمةوالطممةالرئشىالمركزهىعفدأنبالذكروجديردشق)9(((.حدوديلاسىتمتد

دأسشفىباعمن!")2(،الدينىتراثهمفىالأربعالمقدسةالمدنإحدىأنهاكط،إسرائيللثمال

بزيارتهل!لهاقدايهودىالطلبكانمقدسةوبقاعوأفرحةذكرياتمنتفمهوبماشرانعهم،

تكنلمافاإلىبالكتابةعندهابالتوقفعوبديااقمامعدميرجعوقد)3(خطابهفىعهاوالكظبة

ها.أكبراهتمامأابدىالذىلتلميذهبالنشةذلكمنالعكسعلىالقدومرحلةطريقعلى

عدمه!منالمقدسةالأرضحدودفمندسثقدخولحولبافؤلنفسهعوبدياشغلوقد

يثديدةالمقدسةالأرضحدودوان...سوريامنجزء))دمشقالظئل:بالرأىقغأنهويبدو

منوهناك،الأرضهذهحدودفمنالثامحافرةدخولبعدماقروبذلكمها)4(((.القرب

فلعهطولبمربعتلكالمباركةالأرضساحةيحددإذمعهاتفقمنالمسلمينوالرحالةالجفرافيين

المقدل!بيتحدودبينيفرقفهوالعليمىاليمنأبوأما)5(.المقدسبيتمركزهميلأأربعون

باديةإلىتملبحيث،اتجاهكللاوسعبشكلالايدلعالقالمقدسةالأرضوحدودالإدارية

ثمغرتجا)6(.ومنايوسطوالبحرجنوئا،وسيناءوأيلةالشورىوجبلبثمال،يثرلأوالفراتالظم

لهى.اطليةفلسطيننطاقعنتخرجلابلادمنجاورهاوماالمقدسبيتاعتبارعلىالجمحاتفق

الحدود.هذهضمندم!شقإدخالفىاخلافأهناكأنحينفىالمقدسةابركةالأرضعميممن

4،لأهأ"لال!ه.ه،.،أح924.0"-.025لم(1)

.01صهالهودية،الأفرحةحولالثبهالم!دات:يوسفالحيددوزان)2(

!؟للا4ءول،ا؟حاءول!84-28.003.(3)

بارىبنيويثعابى؟اليهودىالطلبخطبلىوردتالقحولهاومايهاللىمفلىمعالمأبرزمنوكان

آ!503+ح!أ!ء+3كيزمابنيوسفوالحبروله+!+تارلوناطاخامضريرعنففلأ،ح"301اولء!!أول

وايلمود.ايوارةعلماءمنعديدينوآخرين

ه؟44أ،ل!،055حأ1.،052.0.(4)

.123صليك،المطدولةالعمرى:!173صايظييم،احنالمقدسى:)5(

8.-ه83ص،2ب(الجيلالأذلى:العيمىأبوايمن)6(
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الثالثالمبحث

الاجتماعىالبعد

ربمابه؟اهمامهلثدةنظزاأهيةالموضوعاتأكرعوبدياخطباتفىالاجتماعىالبديعد

قبلنابولىفىابنهإلىهابعثالتىرسائلهفىوالوافحابلئروالدهلطلباستجابةذلككان

مععلاقتهموطبيعةاليهودحياةلواقعوصفالهيقدمانطل!كلحيثممر،إلىإياهامفادرته

فىوذلك،الدينعنبمنأىالوالدنزعةتكنولمإليها،سوتحلالتىالبلادكلمنالآخرينالأهالى

روابطمن،مجموعةاساشاتتألفاليهوديةالديانةانإلىخلمتالتىالدراساتإحدىفوء

الارتباطوأوفاالأواعرولثدالعرىتوثيقبغرضسلوكهموتنظمأعضائهاقلوبتجمعاجتماعة

زمنفيالهودوجماعةايإيطلىالمجتمعحالةعلىنبذةفىنتعرفأنالمهمفمنوعليه)1(،بالأرض

النواحىعلىالوقوففىسيساعدنالأنهنظرأذلكإلىتطرقهعدمبرغممهعوبدياخروج

ظواهرمنيخلطرآهمايسجلكانانهإذبات؟الحطفىالواردةالي!ودمجتمعاتفىالاجتماعية

فىايهـوديةالجماعةأعضاءاندمجفقدالأصلى؟مجتمعهفى!ئنهوعمايختلففهوثمومنفيها،

عبريةبكلماتالمطعمةايإيطليةهىالمعبدفىالبدةلغةوأصبحتال!ثوليكى،رىالحظمحيطهم

بستقلةجماعةإيطاليالىاليهوديةالجماعةاعضاءيعتبرثمومنهـ.795ام./502عاممنذ

حركةوصلتالذينالألمانالأيثكبز:الأساسيةالثلاثاليهوديةالكتلفمنتف!افولابذاقا،

عامبعدإليلاهاجرواالذينوالحظردهـ.،897.اام004عامذروقاإيطالبإلىهجزقم

الطلمويهودهـ.،0798/ام294عامذروقاهجرقمحركةووملتهـ.،978ام./193

يحتفظونالأصليوناليهودوظل،صقليةفىاشقرواالذينالمصتعربناليهودمتفمنينالإسلامى

)2(.المستقلبمجتمعهم

الحطابات:فىالأوروبيةاليهودجماعاتأولأ:

بالرموفىاليهودجماعة

كلتفقد،المتوسطالبحريثرقفىالأوروبالمجتمعداخلايهودبمجتمعاتيختصوفما

نابلىمن))خرجت:يقولحيثلهاتوفيخاالأهميةمنكبرجانبعلىمادةعوبدياخطابات

335.،433ص،4باليهود،موسوعة:الصرىبالوهاب)1(

.261ض3يهو!اريخ:بهطنجورجى)2(

-97-



أمفينافقدحال،أيةوعلىاليهود،منتصعةرفقتىوفى،الحركةوسريعةفخمةسفينةمتنعلى

كبررلثأنذاتمديةهىوبالررمو،الريحسكونب!بوزلكبالررمو،إلىومباحتىأيامخمة

التجارىدورهابففلكانلثأنمنبالرربوتوأتهماأنالجنيزةوثانقوتينصقية)1(((.جزيرةفى

ولالثكوالأندل!)2(،المغرببلادمنخاصةالفربمنالظدمةالفنتتقبلكانتحيث،المهم

:إنعوبديايذكرزلكوفىفي،ايهودجماعةعلىبآخرأوبشكلانعكستالأنثطةهذهأن

أرقىفىيقعواحديثارعفىجميفايعيثوناسرةوخينثمانمانةحوالىيبنبالرمويهود))عدد

مكروهونوهم،وفلاحينفخارومانعىونحاسينحدادين:الحريخينمنوهؤلاء،المدينةهذهأحياء

علىأجبروالتمييزهموكعلامةرثة،ملابىيرتدونكانوالأفمنظزاالأهالىا1المسيحيينمن

الصدر)3(((.علىثبتالذههالعملةحجمفىالأحمرثىالقطمنقطعةوفع

المجمطتأحدفىايهودبجماعةالحاصعوبديابهيخبرالذىالس!لمالاجتماعىالواقعوهذا

عامشرعئاديئابالمشحيةالاعتراففبعداكريجة؟اعولهلهصقليةفىبالرموحيثالأوروبية

(.م337-603)شاوله3ولأ("لفاح+قا3ح،4البهرتسطنطينلامبراطوراأصدر.م313

دئاواعبرقاويعياشأ،عقائدئاللمشحيةالأولالعدواليهوديةاعتبارعلىتنصقوانينمجموعة

ابابااضطرحيثبعدليماالميحيينبالررمواهالىعلىالروحهذهانعكستوقددنيا)"(.

معبدعلىلاستيلاثهالمدينةحاكممعاسةإلى.(م406-90.)53!هحاالأولجريجورى

./م418-008)!+!،ولح)كلعا)شايثار"نالإمبراطورعمدكط،.م895عامفىالاالي!هود

الإمبراطوريةداخلوالمالالتإرةمجاللىاليهودا!يةويرزيعلنأنإلىاهـ.(184-89

يهودتعرضعلىتؤكدالقالشواهدمنالعدلدلظك،وذاكهذاعنولضلا.المقدسةالرومانية

يهوداحترافرغمانهذلكومن)5(.الجزيرةفىتواجدهملتراتمعظملىللافططدصقية

44؟هأ،ال!ه.هس!،.(أ2."0.1(1)

ل!أس!،أه،ول.7.0.3ع4أأ!ل!حالهح3أءه،+حول..+حلأ"ع"3ح+لا++هأ،أح3آهولكا!43)30*(2)

!كلاهع!ههس!4+أالأح4لاءهكأ+ءولهم6لاحح4أ35ل!حأول.ع!1307،4أولول7ح33+أهمح4اأ+هم،أهحم.35

-6791"07517891هـا7.".ر

4،كا!أ،!ة."ه.،أح،0.12.0)3(

هذهلىايهودعنالرومايةالقوانينمجموعةوعن،ا.ص،2بالاسرايلى،المجمع:علىححينفؤاد)"(

راجع:.المرحلة

)(

"+ع3040-4.ولأاكاأ03*71".4ء7هولول؟ع+-ل!4لأعم5091.!1.4.ء+أ8.3.11.1!7.

7حمم!ح،011!.،"+ح3لاول،5!لا!ء،".58.
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خطزأنهإلاالهجرى،التاسعالميلادى/عشرالحاد!القرنحتىوبخانينكنإرينللعملبالرمو

هاتينسقوطيفحرالحظروهذاالكنانس)1(.وخاعةالميحيينأبخيةبخاءفىالاشتراكعليهم

لهما.اخرافهمعوبدياذكرالتىالمهنمجموعةمنالحرفتين

الولصىالصورترونخلالايهوديخهايجمعالتىالمراكزأحدتعدصقية!نتالواتعوفى

اكمنالجلادى/عضراكلثالقرنلىخاصةالمشحيةإلىتحولمنهمجانبأأنحتى،الأولى

الحوءنحوبالاتجاهتوصفإيطيىفىاوضاعهماستمرتماوإذاالافطهاد)2(.تزايدمعالهجرى

!نواونابولىصبقليةيهوديانالقولإلىيذهبيثاحاكإسرائيلالمؤرخأنإلاالآلى،القرنخلال

هذاأنويبدوا؟بوية)3(.المظططتيثأنذلكفىيثأنهماكمادئاانحثواحيثذلك،عكسعلى

وهذابالربا)4(.والتحليفالممريخةالمعاملاتمجالفىاكطقتلكيهودتفوقبدليلصحيحالحم

وسطيسرىواقمادىاجتماعىخطرانهعلىايهودىإلىيظرونالميحيينالأهالىجعلالأمر

يوتببصرهيرىأنمن(كرالميحىلهيحرضخطرمنهناكيكنلمإز،المقلىالمجتمع

كانتأخرىناحيةومن.اليهودىباسمارتبطالذىالظحشالربااثرمندعائمهاتهارالمشحيين

ضدسوءمنبهاحيطتلماالعدانيةايموراتوابثعايثغالميحىذاكرةفىاليهودىمورة

ولطالمسيحاليدقتلوراء!نواانهمالاتجاههذافىويكفى.ومعتقيهالمسيحىالدين

احاطتالقوالسريةبالغموضنفسهااليهودجماعات(حاطتلالثةناحيةومن)5(.لمزاعمهم

الأورويةالمجتمطتئغضسريفسروغرهاالعواملهذهواجتمعت،الحامةوسلويقمتحركماقم

)6(.ظهرانيهمبينليمادعيشالقاليهوديةللجطعاتالمسيحية

كهـاأول5.لأ،س!هك!111س!33ح11ح،3وللأ!4لا!هع3مه5هكللامحم،42.0.(؟)

ساس!"+ول"ول"ولهلاول.،ول4أه؟حد3،(س!43.).!لأح)ح"أ3"م!+ولولول،أ؟ح3هم،لأح*ه314،ول(2)

حه+أءول"5!+ل!ولأ4ح"4؟أح4.لاعل!3هممل،9891".39.

يوداح،علىعاعترجمةية،آلافللالةوطأةالهوديةالديانةالهودى،اياريخإصراثل:!ثاحاك)3(

.9صا،5991بروت-يان،الأولىالطبة

!لحح!،ي!.ول."لأ+ح3لأ4!ه!لاحا".58.(،)

.،7ص،8891،الظهرةالاعغام،داروضدة،تاريخالهود:صان!مل)5(

.،ام199-اهـ.114بروت،الجلداراثاثة،الطبةب،2الطم،ايهودىاكريخ:طيمةعابر)6(

.411-ا13صوالهودية،الهود:شلصعدالجيل؟4894-ص،2ب
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الرهبانال!ئويكالرحالةأحدلدىلليهودالأوريينالمسيحيينكراهةعلىشهادةثمة

الكهنة))إنيخهاويقولهـ.888./ام483عامالمقدسةالأراضىزارالذىفابرىفيليكص

إدخالهمورففوا،اللاتينالدفيلرجالالكراهيةيكنونمادائفاغزةاكنيسةأفىايونانيين

ئقرنميارثمابةمارتلليهودالميحيينكراهةأنيمحبذلكيهود)1(((وكأفمكماالكنيسة

جنوحفرفيةمعوكاثوليكأرثوذكسبينالمذهبفىالمختلفينواللانيناليونانيينبينالعلاقةبه

قدرقماليهودإثباتمنبالركمأنهيتأكدوبذلكالبفض.هذاحجمتصورفىا؟لغةإلىالرحالة

برغمقوة،ولالهمحوللاجماعتهماعف!اءأنإلاالعمر،هذافىماليةم!سبتحقيقعلى

لهمتف!مرلاشعبيةقوىبينيعيشونكانواأفمإلاإليهمتقريهمعلىاطكمةالسلطةحرص

علىأكبربشكليعتمدونجعلهممما،عنهمعزلةفىويحيونعطف،بأىنحوهمتشعرولاحئا،

مجتمعاتمنغرهوربمابالرموفىاليهودىالمجتمعتحولثمومن)2(.حولهمنوالنخبةالحاكم

.كأداةتشخدمنفيةجماعةإلىأوروبية

بالنسبةاليويةالحياةأساسياتكلتعدةصوليفىاليهودلجماعةالسيئةالمعاملةمظاهرتتمثل

الملكاجلمنالعملعلىمجبرونأفمذلكعلى-كاهلهم.ثقيلأوقغاالملكية)اللضريبةأنإذلهم

وأيفتا،مهينبشكلالئاط!إلىالسفنسحبعيهمو!ن،منهميطلبعملأىفىالمقلىا1

تمدمهامها:منمغرةرتبفىإداريةوقئففىوضعهميتمكمانكماوكذا...بكذاللعمل

نأعامةبصفةاليهودكدوالمعروف)3(((.بالإعدامعليهمالمحكومالموتىأجسادوحملالعقوبات

أحياءأرقىفىاليهودسكنىتكنلمالحالوبطبيعةافيسة)"(.ممادرإحكىهىالموتىجثث

منبدافعذلككانإنما،لائقةمكانةلىوضعهم(والمالارتقاءقبيلمنلثارعهموداخلباليرمو

الأمرها؟يعملونالتىوالتجاريةالمظعيةالمراكزمنمقربةعلىحرفيينبصفتهموجودهمفرورة

اليهوداعمالانوالملاحظتجارئا.(وصناعئالكرنهراقثاحئايسكنونهالذىالحيمنجعلالذى

سلطةبأنهاهناالمحددةالحاكمةالسلطةقبلمنالسخرةبدافعكانتالوظيفيةأومهاالحرفيةسواء

عاع*أ!كا!3أالاع7لاهع!4ولح،ع"ول!م!+ه+س!ا".0).2(1)

انظر:الهود.ضدالرحالةهذاذكرهاعدانجةعديدةمواقفوفاك

همأس!.حأ01،*ه+ع055،1ر4-ر491،58115.

.782ص،4بايهود،مويعوعة:الصرىعدالوهاب)2(

)(

.74ص،واكسباتالأعاد:الحعدىكازى)4(

ه4،!أيلا8."هس!.،أ!"0.1.2
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وأبائهةهم(يخطتالتىوالوولئفالمهناتمفتئمومنعوبديا.عاراتفىوافحوهذا،الملك

ابلية،بالرثةملابسهماتمفتجثالعاممظهرهمعلىذلكانعكسوقد.حقرةبرتب

علىالذهةالعملةحجمفىالأحمريقالقطمنقطعةبوفعتمييزهمعلىاللطتفحرعت

مدورهم.

(099-19)5لثبروطابنإلىبالررمومدينةيهودأحدبهأرسلخطبفىورد"ووفقأ

فىالذمةاهلجماعاتأنفييوضحمقليةفىالأغالبةحكمأثاءأسبايخافىاليهودزعماءأحد

بدافعربماالس!ن،بقيةعنلتمييزهمخاصةإلثاراتتفعكانتاليهودجماعةفيهابماصفلية

منع!ئحصلاقازاوإنماعازا،هذايكنفلمئمومن.الضرانبوجمعالإدارةعمليةتسهيل

إياهاتمنحهمالقيةبالحطللتمغوفعهاعلىيحرصوناليهود(نحتى،العلامةهذهمثليفح

ايهودعلامةأنواكبت.إذلالهممظهرمنمظهرأنهاعلىإلي!ينظرواولم،اولكمةالحلطة

علىذاقاالعلامةوضععليهموفرضبيفاء،دائرةداخلقردلإصبعرسمعنعبارةكانت

المقننالاجتماعىالتنظيمقبيلمن!نتلهاتعرفواالتىالعقوباتانحق،منازلهمأبواب

عنالاسلامىالحكمظللىحالأأحسن!نوابأفمي!ثعروناليهودجعلالذىالأمر،والمعروف

فىحقاتباعها)1(عليهمفرضالتىالقواعدجميعوتقبلوا،السابقالبيزنطىللحكمخف!وعهمفترة

تفرتلليهودالمميزةالإش!ارةوظيفةأنبيد.الجزيرةدالمسلمينبينوقعتالتىالافحطراباتفترة

وال!بعالادسالميلاد-لن/عضرواكلثعثراكنالقرنينفىالمليبيةالحروبعمرفىتدريجئا

وغدت،جشعينوتجارمرابينإلىالأوروبييننظردوتحولوااليهود،ممعةساءتحيث،الهجريين

المتوسطالبحروجزرعقليةلىماثلأظلالواقحهذاانواثابت)2(.لإذلالهمرمزاالممزةالعلامة

الطلببشهادةوذلكلها،معاصزاعوبديا!نالقالوسطىالعصور(واخرلترةإبانالأخرى

امرانهاعتبارعلىبالرباملالتطاعتادوااليهودبأنذلكبرزاخطبهفىهاأدلىالتىاليهودى

فيها)3(.خطألاالأهالىعدعادةأومألودث،

بأنيطلعاعوبدياانإلاالنحو،هذاعلىبالرمولىاليهودلحياةالس!لمالوفعمنوبالرغم

هذافىاليهوديةالأسرةمتوسطبأنعلئا،يهودية(سرةوخمسينثمانمائةتفمكانتوحدهاابلدة

3؟ح6.بمحمولا4+4*حح،3ل!+حكز.لا(43أعممثهـ،07113لأ"ح3ه،مم!م422.11891."ه42ز.(1)

.2692-9صه،4بايهود،مويوعة:الصرىعدالوهاب)2(

!3ألا4عولأ!13ي!حح!!77.0.(3)
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كانتأفااعتارعلىتقدير،أكثرعلىأفرادخمسةيبنالحديثينالباحثينأحديقديروففاالعصر

يقدرأناعادباتالحطصاحبأنبالذكروجديرأبناء)1(.ثلالةأوواثنينالوالدينعنتتألف

ايوسطهذاالاتجارفىنأخذأنفلناوعليه،اسرهمبعددتناولهاالتىالمجتمطتفىاليهودأعداد

باستمرار.

جزيرةفىاليهودمجتمعملامحعلىأيفئاالغوءمنمزيذاالأولعوبدياخطبألقىلقد

الأبخيةمنبعديدعاةالمعبد))!نيذكر:حيثبإلررمومدينةلىواقعهميميزماخلالمنمقلية

الذينالغرباءيستقبلونزلأالمرفى،لاشقبالمعدةأسزةيفع!نالذىالمصتشفىبنىمل

مقرهو؟وفخمفخمقصريوجدكط،الليلليهيقفونمذجغايجدواأندونالم!نإلىيفدون

المددأالمجمع!نالواقعوفى)2(((.المجتمعشئونوإدارةالقظءبسلكيعملونالذينالرجالإقامة

المدنأنبيد(يفئا.للمرفىمأوىلهاالمجاورةوا!حاتالأسواقمنيجعلقدئمااليهودى

التىالطرقجوانبعلىإقامتهاوئعمدالفرباءكايمغتدقعلىوكذلكقصورعلىاشتملت

بماالالتزامحاولوااليهودانورغمالسفر،عناءمنيستريحوااوفيهالييزاالمسافرونيسلكط

ونظزالم)3(،المحيطةبالمجمطتتأثرواماكذاافمإلا،دلهالمكونةوبالظصرالديقتراثهملىورد

العصرفذاليهودمجتمعاتبينليماوافحةاخلالاتنجدن!ددلاضابطهم،هوبالدينليأسى

لحطاباته.عوبدياىبةزمنإلىوصولأالقديم

نمطتعطباليهودىبالررمو!تمعفيالأولعوبدياخطابقدمهاالقالمعلوماتهذهإن

حيثطبيعىغيرثفامنهفبدافه،جزءوهوأطحكةحة3ولالمطلقةالهيمنةعلىيقومتفامقلمجتمع

بقيةعنالمتباينينالمجتمعلأعفاءوالمساندةالحمايةعلىالحفاظلىبالركبةمدفوغاتوافقه!ن

الحظظبفرضابىيرمىالمجمعداخلاليهودجماعةميزتالتىالحصوميةو!نتالكبر)4(،المجمع

إحدىممردبالروموكانتولما،الحضارىكراثهماندثاروعدمالديةورؤيتهمثقالتهمعلى

لمنها،اليهودجماعةخصائصمنجانبعلىالوقوفلهوتسنىعوبديا،هامرالتىالمحصت

.231،هصممر،لايهود3:تاعدهتالعم)1(

كاه44أ،لة،055س!أ(.،12.0).)(

494،594صايهودى،المجمع:شودةزكى)3(

35+ع؟أ،4!أ.كا،011؟؟أل!س!لىأء7أ)أ34أ.ولهأ!"(أ"س!ل"3أي!413051ءأحه*ح3س!ءولعأولأ،()

ء+ه34"هاأ7ع3!حهأ،ء!م،!7لال!س!353"مما1"18.0299.
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وشرقىالظرةجنوبفىخاصةأخرىأوروبيةيهوديةلمجتمطتقكرزانمرذجأكانأنهالمتوقع

ايوسط.

يينافىاليهودجماعة

عوبدياأصبحالآخريناليهودوبعضفولتراأفمناحمبنميضولامالرحالةصحبةوفى

هذاعبور))وأتمفا:يقولحيثميسيامفيقمنمقربةعلىفرنيةشراعةسميةباستخدام

وتردها،الأجناسكلليهاتجتمعحيثاقيرةبلدةوهىيينا،إلىوصلناوبالفعل،بأماننالم!

،والغربال!رقبينالواملالطريقعلىمحورئاموقفاتحتلالبلدةلأننظؤاصوبكلمنالسفن

الطلم؟لىالجفردءالمبهومياءهاتعتبروالشرقالغربجهةمنالظدمةالسفنجعلالذىالأمر

عند))ا"ء(نإذال!ثاط!)!(((إلىنقطةأقربحتىالكبرالحجمزاتالصفنايعقبالعلىبقدرته

ىأفىمهاعمقهناوالبحر...ليهتسرأنالكبرةالسفنئمكنمماالعمقشديديشناياء

الابكنلمكمابالرمو،ثلكبرىمدينةليمست))ويسيناقائلأعوبديايوفحثمآخر)2(((م!ن

وهاالجطلمنآيةميياكانتلقدزلكومعبالرمو،لىرايناهاالتىكلكجيدةماءيئبع

فىالمقيميناليهوداولئكمنثراغأكر!نواالبلدةهذهويهود....-.اتعةشديدةقلعة

لميناءالعاموالومفالتجار)3(((منعددينهممنانهإلا،حرفيينتقريئاجميفا!نوافقدبالرمو،

لأنمؤهلةويجعلها،المتوسطالبحرحوضفىبلصقليةفىالبارزةالتإريةالمدنبينيضعهاميينا

فيهاال!ئنالمجتمععلىذلكيخعكسأنالطيعىومن.العالميةالتإرةمجالفىمتميزبدورتقوم

غرن!ثاولالميلادىعشراكلثالقرنمنذايوسطشرتىموافيثهدتإذ-ايهوديخهمبما

صقيةفىاليهودجماعاتأنإلىتشرال!ثواهدلأنونظزاالتإرية)4(،اليهودحركةلىمسبىق

)(

.522صطالور،رحلة:بروطفور،)2(

كا!44أ"،،"ه..(أس!،.214.0

44؟هأيلا،55.حأ،..4.12.0(3)

ييا،منالحروجرحلةلىرافقوهقد!نواالجلودمحاللىالحرفييناليهودمنثلائةأنعوبدياويوفح

سراكوز.ملىيةمنجاءواقدوكانوا

ل!5أء،أ+"3.!.،ول7ح4أعاحمم+ح،+3هحأس!+،0175ا""ه.46"2)4.(،)
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لعرعانف!نهمنمؤا،أقلبلادفىأقامواثموفغة،تطوزاالأكثرالأندلسمنالمهاجرينالفاردمن

ابحربدولالبشةاكجةمناتصالآوالأوسعثقافةوالأرفعثراغالأمحرأصبحواما

ايوسط)1(.

هذينفىالانخراطوكانتجازا،وإماحرفيينإماكمانوابأفميشنايهودثراءعوبدياويفسر

ميحيين،ارقاءاويهودارقاءاستجارعليهمايهوديةال!ثريعةحرمتإذأسايده،لهابلين

فىالعالمانقسامأدىكطلليهودى.بابسبةمثمرغررامزاالزراعيةالملكيةجعلالذىالأمر

التإريةبالعمإتالظماصبحبحيثسلم،والآخرمسيحىواحد؟قسمينإلىالوسطىالعمور

وبذا،والمدنيةاقيريةالقوانينلىوباك،الدييةالشرائعاختلافبشبللظيةصعئاأمزابينهما

القدرةمنحهممما،لفاتعدةيجيدوناليهودكانكذلكيهما.الوصلحلقةهواليهودىأصبح

متخمصينأصبحوا!انهممبالطالقولإلىالمحدثين(حددفعوهذااللغوى،الحاجزاختراقعلى

الهجرى،الخاسىالميلادى/عشرالحادىالقرنفذيحتكرونهوكادوا،الدوليةالتإرةفىللعمل

وفف!لأيهودى.لكلمةمرادلةتاجركلمة(صبحت،الأنواعجمحفىبايجارةارتباطهمشدةومن

يسكلواانالطيعىمنل!ناليهود)2(،منغرهممنثراءاكربأنهمالفاردغرفذلكعن

الشرقبينووقوعهاالطلمىمينائهاموقعبحكمالمالراسدورةتفيلعلىالم!ثجعةميسينابيئة

علىيقوممهئامجتمغاكونوالقدتجار،اوحرفيينمنيسيايهودبتألفانهويلاحظوالفرب،

المهنة.أساس

المعلوماتمنمزيدميسينافىاليهودمجتمععنكتبتالقالأسطرفىورداخرىناحيةومن

فىجميعأيقيمون،يهوديةاسرةاربعمانةبالبلدة))ويعيشتذكر:حيثبأوضاعهمتبصرناالتى

يخصآخراجتماعئاجانئاتاولتكطمم((،ويقترن،يخصهمأصبحلقدولذاواحد.يثارع

منالأهالى))كانكا:لورديشافىيهودىز!فحفلحضوراثناءفمالأهألىمعاملة

الاحيكاللهذامنهماحديحرضلمولذاالطدات،هذهبمثلويبتهجونيصعدونالمسجيين

تاريخمرعلىكريمةجاةيعي!ثوالمعامةبصفةصقليةيهودأنتؤكدالوثائقأنإلابحوء)3(((.

عممى،ناصرثرحمة:إسرانيل،لىاليهوديةالأموية:نورتونومشمكى،إسرليليثاحاك،)1(

.0،8821صم.،1502الظهرة،روزايوسف

بعدها.وما21صايهودية،الأقياتالصرى:عبدالوهاب)2(

كا!44أ"4،هه.حأا."412.0.(3)
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إلىأويشايهودإلىيسئماإلىي!ثرلمعوبدياأنفالملاحظذلكومع)9(.بالجزيرةإقامتهم

هذامننخلصوقدذاقا،الجزيرةداخلبالرمويهودباب!بةاطلهوكطئهيةبحرفالثتالهم

بالرموفىلهممعاملتهممننسبئاأففلكانتيياف!لليهودصقيةأهلمعاملةأنإلىوذاك

أقلكانوالأفمنظزاالآخر،المجتمعفىتأثررهممنأقل!نالأولالمجتمعفىتأثرهمأنبسبب

الصقلىالمجمعفىطيعيةبحياهايهودتمغيعنىالتظوتهذايكنولم.ابمفبحوالىمنهمعدذا

ايوسط.البحرحوضمنالأوروباطنبفىالمجتمعاتلبقيةمؤيفزاذاتهحدفىيعدالذى

رودلر:فىاليهودجماعة

أتاحت،الجزيرةإلىورفقاؤهوصلحينماأنهعوبديافيروى،رودسفىاليهودجماعةعنأما

حينالمشقبلينرأسعلىو!ن،الوافديناستقبالفرصةالروديسيينايهودأمامهاكتالسلط

يضيفكما.ميشولامالرحالةوشقيقرودسأ!ءأشهروهو؟اليهودى*"،كال!ناثان،صولهم

بقيةتكريمتمحينفى،إليهأحتاجمابجميعمزودةلىللغايةرائعةغرفةتخصيصتم)القدعوبديا:

الإجمالىالعدهدفكانالفبفة"يعيلعلىمعهميتناببكارفقتىفى!نواالذينالآخريناليهود

اعطى،اليهودىالمبدموقعفىكنيحةببناءاطكم))قامفحينما:كذلكيهودئا.عئرأربعةلهم

بالفعلقاماطكم))ذلك:(نرودسفىتواجدهأثناءعوبدياوأكدعنه((.بديلأآخرموقغاايهود

ايإجمايةالرؤيةهىوهذهلهم)2(((،جديدمعبدبناءنحممةالبلدةعواندمندويهةمائةبخحهم

.الجزيرةفىاليهودمجتمعتجاهللمستوطن

)الم:(ئهالأولخطبهفىعوبدياسجللقد،رودسفىاليهودبمجتمعالحامةالتظملومن

جميعهمأسرةوعثريناثنتينآخرعنأولأعددهميبلغإذكبيرو،عدداليهودمنرودل!فىيبق

فىاليهودلجماعةالمعيضىللمستوىعوبديارؤيةهوزلك!نماوإذا)3(((.00000.فقراء

شهورونتجارفيه+يعيقالرودسىالمجتمعأنيرىالذىالمطمراليهودىالطلبفهناكرودل!،

أكرعرفة!نواالخصوصوجهعلىاليهودانأوضحثم،الفرن!يونوبخاصةالجنسبتكلمن

منتمكنعوبدياانيتبينوعليهلهم)"(،مركزاالجزيرةمناتخذواالذينالقرامةلهجومغرهممن

)1(

)2(

)1

)،(

ء"ء3كاأس!مولا،*حول4ح،مءل!ولأمزللاث!4أح"423.ر.

لأه4،أ3،.055حأا.،"ه.712-612.

كااأ712.041.

!3ألا4س!+ا،3)عءول،م".76.
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ملاحظةأنإلابالفقر،جميعهمويمفالميشيةأحوالهمعلىويقفاليهود،جماعةغوريسبرأن

صادقةرؤيةتمثلللقراصنةمطمظو!نوابالتإرةعملوامنهمئةوجودعنايهودىالطالب

جماعةعنعوبدياقدمهاالقالظتمةالمورةمنتعدلكىأنها"مهمةيد،خارجيةرؤيةلكها

الأثرياء.التجارمنوبعغاالفقراءمنغالبيةيفمطبيعىتجمعفهوثمومن،رودسفىاليهود

))،فىعهم:ذكرحيث،رودسفىالمفرةايهودجماعةدقائقمنجانبإلىعوبدياتطرقثم

بلسانويتحدثونجيذا،تعليفامتعلمونانهمكطالذكاء،شديدورودسفىاليهودنجان،الواقع

ويتحدثونافدام،حسنى!نواالدباغينانحتى؟الأخلاقومكارمبالأدبويتمفون،فصيح

يتصفونمجملهموفى،ويطوللينمولشعرهمالسراحيطلقونوجميعهم،ملائمةمهذبةبطريقة

فيذكررودل!،يهودبينالمعيشىالمستوىتدلأمظهرمنجانئاالخطبعكسوقدبالححن((.

أفم،كما،يذبحونلالهم،اللحماوابخزيأكلونلاالخف!راوات،علىيعي!ثونبال!دإنهم

وكدما.هناكيعيضونالذيناليونانيينمعجدلاومهاتراتفىالدخولخشيةالحمريباعون

افمكطهم،خاصش!لمبأىالمساسعدمعلىيحرمونفمانهم،السوقمنلف!لمبئراءيقومون

434،-ةآولأالسظردانتاريخيأوالظبتالخنزير)9(لحموأكلالحمريحرمالذىللقانونيمتثلون

الميلادى/عشرالحامسالقرناواخروحق،مراحلعلىانتقلواقدايبرياجزيرةلثبمامنالظدمين

واقام،رودسوكذلكوتريوابلقانالمتوسطالبحرعلىالمطلةالبلادإلىالهجرىاكسعأواخر

ظلتالأسبانيةاللغةانبدليل،الجزيرةمنالشرقىالضطلإلىالواقعةرودسمدينةفىمنهمبعفن

الحامةهويتهالرودس!نتثمومناطضر)2(.وقتاحتىالمجتمعهذاأفرادبينفيماتتداول

بكلسفارديةواقليةيونانيةاغلبية!ئتين؟من-عوبديالإيثارةولظ-سكانهامعظميتألفجث

ودينية.اجتماعيةخمائصمنهذهالهوديةالطانفةيمزما

فىاليهوديةالمراةدورخاعةوبصفة،رودسليهودالاجتماعىالوفععنإلحديث!!روفى

وهن،رودسفىتقمناللاتىمناجملهنمناليهودياتبينيوجد))ولاعوبديا:يفيفالمجتمع

الأسلوبوالذا،الأرضلهذهالمتسيدينللنلاءخدمةاليدويةالأعمالجميعبصنعأنفسهنيشفلن

حتىالتقدير،ملؤهام!نةلىفيفعوفمالنبلاء،هؤلاءأما،ازواجهنمساعدةمنءالن!تتمكن

كا!4؟أل!0551حأ(..2-712.00)8.(2)

ايوم،ويهودعرةاثايةالقيلةارثر:كيحتلر،(يفأ:انظر1،930.ص،رودسجزيرة:غزالةجيب()

،القاهرة151،عدداثالى،كتابالألفسللةلل!ب،الطمةالمصريةالهيةهايثم،يخباحمد:ترجمة

917.صام.،199
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داخلهاتعملناللانىاكصوةإلىبالحديثالاشئناسأجلمناليهوديوتإلىيأتونكانواأفم

)1(((.الوقتلبض

منمنهمابخبةاحترامعلىقامترودسبحتمعفىاليهودمعاملةأنيتفحوزاك،هذاومن

عاقبالذىالميةربانأنإؤالإسبتارية؟الفرسانولئفةحكومةجث،الحاكمةالسلطةقل

نلمسذلكعلىوعلاوة)3(.الجزيرةطكموعديقأقريبا!نمي!ثولامالرابىلإهانتهالبطر

الملحقلايفئاوربماكيسةمنهبدلااقامالذىمعبدهمعنتعويفهمعلىالجزيرةحاكمحرص

كطالجزيرةعلىهاالمباشروتفررهمالظتحمحمدنالسلطحملةأثناءلل!زلوهدمكرلبمن

منتمكنأنهإلا،رودسيهودبينعوبدياامغاهاالتىالقصرةالمدةبرغمأنهوالحق.الذكرأسما

،هناكتناقمتأعدادهمانانتباههاسترعىإذ،والمهمةالوافحةالإراتهذهعنهميسجلأن

بالفقراء.ومفهمحيثإليههوايثارلماولقأالمع!ثىمستواهمانخفاضإلىذلكيرجعوربما

مؤازرةنحوابىرزالنسوةدورنظرهولفتوموفوغا،يثكلاالمجتمعهذاي!ودعلىاثقكذلك

لكنهالمحية،للقوانينلامالهمهناكاليهودعلى(ثقكذلكبيوقن.داخلاليدويةبالأعمالرجالهم

معشاكلفىالدخولخشيةالحمريبتاعونولايذ!كون،لا(فممناوردهعماتساؤلاترك

الصعبمنيمحكذلك!نل!ذاعيهم؟محظوزاكليهطعلىالاقدام!نفهلالأهالى،

علىويحظرالحمر،شربعلىاعتادمجتمعظلدبالحريةتمعتقداليهودجماعةأنفىالاعتقاد

اقتصرتقدالحسنةالمعاملةأننتوتعانللناوعليهبشرائعهم؟الذبحفىوردماتنفيذعدماليهود

ناحيةمنالفقرنرتحتترزحمنهمالدنياالطبقةأخذتحينفى،منهموالصفوةاليهودأعيانعلى

.أخرىناحيةمناليهملةوالمطوالاشبداد

كا!44أ،ي4."هأحا.أ2.0).27()

كرربطريقةبايحدثابرةأحدقام،هناكإقاقنا*و(+ناء:ليقولالحادثةهذهتفاصلعوبديايروى()

الربانخرجوعندنذ،الربانإلىبذلكشكوىرلعإلىافطرهالذىالحدإلىيحولامالرالىإلىومهةلائقة

الربان(مربالفثل،"إذ؟ءمعاهمانإلاعإ،ايحزإلىسعوازملاءهانغرابحار،هذاعنيجثبنفحه

منأبداهلبخفهلبحارعقابهيكمليدهمنالجلالربانأخذتخورالجلادقوةأخذتوعدما،جلدهثمتوثمه

جميعواشثاطالأشهاد،رؤوسعلىيثولاماعذازاابحاريقدمأنأصربللذا،ييهفولميثولام،إهانة

حقه"لتكلمأنهبببيهودىاعذازايقدمانعلىأجبرفهمواحذابأن!لثعورهميخطالفيةبحارةطقم

انظر:

كاه44،"،أ055،.(!ح2."25-1).6
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اكتفىأخلاقىتردىإلىأدىقدالأوروباليهودىللمجتمعالاقتمادىالافيارأنيدو

يوتعلىالترددعلىرودسمجتمعفىابلاءبعضحرصإلىتعرضحينما؟إليهبالتلمحعوبديا

كانالذىالحديثواصقالهنتقديرهمابدواوقد،نسائهممعالحديثأطرافوتجاذباليهود،

ؤلكسقئابابلاءالخاصةايدويةالأعمالببعضانشغالهنأثناءفىوزلكباطر،بينهميدور

الإيثاراتهذهأنوالواضحالطلم)1(.لىجمالأاليهودياتأكثرأنهنإلىذاتهالوقتفىبايإلثارة

اقصىالموسويةالشريعةعرضتإذ،القدمفذاليهودعندالمتدنهبالأخلاتياتملةذات

مفصلةقائمةووفعتتجمعاقم،بينلكثيهانظزاالمختلفةبأش!لهاالزناجرائمعلىالعقوبات

دأبوااليهودلكنال!ثديد)2(،انتشارهامنوتحد،اطرفتارهاوجهفىتقفحتىالجرانمبتلك

لهم)3(.المغايرةالمجمعاتمعمعاميهمخلالالئرعةوالالتزاماتالأخلاقياتبينالفصلعلى

فىالطهراتو!نت،الدعارةاليهودنحاءمنكراحترافتاريخئاثتلقدالمنطلقهذاومن

العملهذايمارسصفراء،ولكنيثارةبوضعتمييزهنيتمالأوروبيةاليهودتجمعاتمنعديد

هذهأنايمئاواكبت)"(.التجارةانواعمننوعالدعارةواقير،قمزةاتتماديةاقليةباقيرهن

الفترةلىالايطاليةالمدنفىاليهودجماعاتكانتإؤ،بالذاتاوروباجنوبكلتالظاهرة

عاهراتإمانسانهممنكرو(صح،الإباحيةبينهماتشرتقدتلكعوبديالشهاداتالمعاصرة

.رودسلىحالهنهوهذاكانلقدرأينا،وكطالمحيحية)5(الحاكمةابخبةلأعفاءع!ثيقاتاو

يقاللماالجفرالى،تجاور!اعنلغلأورودسالطيىمنكللىالمسيحيينالمجتمعينلتظبهونظزا

ثكفىعوبدياتلمجاتكانتكمامكاربة،اليهودجماعةبينالساثدةالاجتماعةالأوضاععن

ذلك.فىللاعيكاد

لأه،4أ!لة،055حأ،..712.0.(1)

سفر؟7:5،9:ياراسفر،3:61،52:يثياااسفر(81:7،92،02:01،12:-لنللأواسفر(2)

:شودةزكىايفئا:انظر.اخرىعديدةإثاراتعنففلأ،4:1،18هوثع:!فر(61:1،14:حزتيال

993.صايهودى،المجمع

لأع*4ول"ء..صاهولأ.3!،كةأ+هح(!3أ7ع؟"3ول4أع3أول"(س!"أ(5+ه"+4ث!،مح!ه+5م)ح*أ3"()

،لأ5أ53!71.0.

الطبةوالصهيوية،الهوديةعطر:عدالففور(حمد(46صالهودية،الأقيت:الصرىعدالوهاب)"(

،وعمدةتاريخايهود:سفانكامل؟ا66صام.،729اهـ./193لظن-بروتالأندل!،داراالأولى

48"ص

33.هص،!4ايهود،موسوعة:الم!ىعدالوهاب()
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شرقىفىهاأقامواالتىالأوروبيةالمجتمعاتداخلاليهودمعاملةأنبوفوحنلصهكذا

فىالطبيعيةالمعاملةإلىاليئةالمعاملةمنتدرجتإذ،واحدةوترةعلىتكنلمالمتوسطالجر

ماومدى،منهمالنفعيةأساسعلىالأحوالكلفىتقومكانتوإن.ورودسوميسيابالرمو

المجتمطت.هذهمنلكليقدموهأنيمكن

الإسلامى:المجتمعفىاليهودجماعاتثانيأ:

الإسكندرية:فىاليهودجماعة

نحالفتجمعلىالاجتماعىوتركيبهماليهودجماعاتلأوضاعنعرضالآتيةالصفطتوفى

فىمنهالهتعرضوماالث!ام،فىاممصرلىسواءعوبديارآهاكطالإسلامىالمجمعحيثآخر

امحطتفىاليهودجماعاتبأوضاعالمحلقةالتاريجةا"دة!نتماف!ذاوبداية،أخرىبلاد

المجتمعداخلبذكرهااهتموقد!دهر(ينا،كطمستافيفةليستهامرالقالبلادفىايأوروبية

عنها:ذكرحيثالجانبهذافىالأولىالمحطةهىالحالبطبيعةالإسكندريةوكانت،الإسلامى

مبلطةفهىالمأهولةقصورهاأمامهجور،منازلهامنوكثرحالظ،مدمرةأبنيتهاثلثى))أن

هذايتطرقلمثمومن((.وبديعةبرحةاكزلوجميع،والبلحالحوخاشجارويتوسط!بالفسيف!ء،

إلاجذا،كبرأحد!معبدينوجودإلىبالإشارةمكتفظالمدنيةاليهودأبنيةمنأىإلىالمشوطن

ويمق)9(.الصلواتلإقامةالمناسباتفىإلاي!تخدملاولذاما،حدإلىالتخريبأصابهأنه

وفيماعنها.المعلوماتمنلمزيدمقدئاالمدينةوصففىاليهودىقرينهمعمناحمبنمي!ثولام

تعرضمنهاكبزاجانتاأنيوضحانهإلاالمبدين،علىالمدينةاحتواءعلىاكدفقدباليهوديتعلق

ح،س!"((3آه،لهول!أث!ولهلألوزبخان))بطرسقبرصملكحملةإلىالمؤرخوننبهالذىللتخريب

فىداخل!الطمةالأحوال(خذتومنذنذ،المدينةعلىالمباغتةهـ.767./ام365عامالصليية

))إلىالمدينةس!نتلةسببئرجعحيثعوبديا؟يضيفهآخرسببفهناككذلكالتدهور)2(.

كا!44أ،"4هه.."أح،.222.0(2)

7ع4)الا"3ولمه"،!ح،751."ه1،،5).61()

وقامالاسبهدريةاغزوبفرضمصرداخلىوالمحليةالأوروبيةالقوىبعضمعتآمرفدترصملكوكان

!نتالمديخةفىأيامثلالةوقضواعوفم،عيهوقعتماكلونجواوبايها،للمديةيثاملتجدمرالحملةصليير

وغمق:نثرواكدأ،الأولالجزءب،4،الملوكدوللمعرفةالحلوكالمقريزى:انظر:عيها،الوطةيئديدة

أم.،749ا-079الظهرةعاشور،.سيدثتحقيئ:والرابعاثاكالجزءام.،369،زيادةممطفىد.محمد

.601-01صه،اق3،ب
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ترةيخهاالإقامةاكادواالذينأوبكإنويقال،سنينبضعفذفيهاا!ندالمحىغررالطقس

معرفونفهمالأهالىمعظمأما.للمرضفريسةيقعونالأقلعلىأوللموتيعرفونطويلة

نأيخبدوبه،خاصهوماتعميمعلىعوبدياأقدموهكذاالرمد)1(((.بأمراضللإصابةبالتمرار

رياحبدايةترةلمصادتهإليلأومولهوقتبهوالمحيطينشخصئاهويلالمهلمايإسكندريةجو

سين.الحط

وعثرينخمسعلىعوبديالتقديروففاالإسكندريةبمدينةاليهودجماعةعدداقتصرزلكعلى

!نتحينفىالربانين،اليهودمناسرةبستنشواتبسبعذلكقبلفدروايمافقط،أسرة

عشراكدأالقرنفىقدرتكطيهودى)2(،آلافبأربعةيقدرلعالطالمدينةداخلأعدادهم

اليهودجماعةعددبينحدثقدملموستراجغفهناكوعليهيهودى)3(.آلافبثلائةالملادى

تناقصظهرةعنيكشفوهذا،سابقةعصورفىالمذكورةبأعدادهممقارنةالثفرهذاداخل

والوافحلكتاباقم،الرحالةثسجيلبينالظصلةالثلالةالقرونخلالبالإسكندريةاليهودأعداد

المدينةشهدتهالذىالس!نعددانخفاضليطكىجاءالنحوهذاعلىاليهوداعدادتناقصان

إيها.المشارالطبيعيةوربماالسياسيةالظروفجراءعامةبصفة

مجتمعداخلفي!اليهودانخرطالتىالمهنعنالحديثإلىخطابهلىعوبدياانتقلوحينما

الترجمةمهنةاحترفالذىا"330ح033!!جراسوموسىالرالىإلىأثارلقدالإشكندرية،

إتقانهولعل.قدرهاعطوهالذينالعربوثقةلقتهمايهسبحق،الإسكندريةفىابندقيةللإلية

مبلفا))ودلعتعوبدياعارةمنيتأكدوهذا،المصريةالجطركفىللعملأهيهالأجنبيةللفت

ب(ياهفىالراسيةالكبرةالسفينةمنمتاعىينقلبأنإياهمفوضاجراسوموسىللرالىكعمولة

فىمستأمئاوكان،المملوكيةالإدارةفىموظطعملجراسوانيعنىوهذا)4(((.الظهرةإلىقرر

عمرفىمالوتاامزابالترجمةاليهودعملوكان.اللفاتفىمهارةمنلديهبماالأجانبمعالتعامل

الميلادى/عشرالحاسىالقرنلىمصريهازارالتىرحلتهلىطالوريشرإذ؟المملوكيةالدولة

مناممهوغ!(سلم،ثميهودئا،كانبرسباى(())الأثرفاللطنمترجمانإلىافجرىالتاسع

كاه44أ،،ل!055حأ04"222.0.(1)

4،كاهأ"،لةه.هص!أ.222.0،4ةلا"3!7ا14ولآه75احا.0.34)16.(2)

.171-ا7.ص،الرحلة:ايطيىيامين()

كاه44أ،"055ص!أا.،02200..22ر.(،)
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علىآخريهودىمترجمعنماحمبنمشولامالرحالةتحدثكط))صايم(1)1(إلى))حايم((

وايونانيةوايركيةوالإيطليةالعربيةوهى،حايمالاسمنفسويحمل،لظتبسبعكاملةدراية

موسىيكونثمومنأسبانيا)2(منهاجريهودىوهو،العبريةاللفةجانبإلىوالفرنةوالألمانية

معتفقو(فا،خاصة،الترجمةمهنةاحترفواالذيناليهودمنسابقههدىعلىسارقدجراسو

والمسافرين.الأجناسشتىبينيجمعيناءبصفتهاالإسكندريةطبيعة

بالظهرة:اليهودجماعة

جماعاتمنأ!وجودعوبديايسجللمبرشدمروزاالقاهرةإلىالإسبهدريةمنالطريقوفى

عددكرةسوىتالج!هذهفىالمصرىالمجمعيخصفيمانظرهيلفتماثمةيكنولملليهود،

السلعأسعارأنكمابالس!ن((ومأهولةالجماليثديدة))واسعةوأنهاالمصرىالريففىالقرى

أنهحينفى،بالس!نمأهولةتكنلمالأهراماتفطقةأننظرهلفتكذلك.للغايةزهلىةهناك

أناسفهناكفيها،رؤيتهميمكنالذينالأجناسعلىد))وكذلكهمالظهرةظلاكتظانلىهش

ونثاطحركةفىوالمدينة...محيحالمدينةهذهعنقالوهماكلوإنذلك،وصفواكثرون

الشوارعجمعانإذ،بالنهاروانككطالليلأئناءاظرجإلىتذهبأنوتستطيع...دائبين

ايدقيقعليهيغلبالذىالوصفوهذاا!ل)3(((،قبالةالأرضعلىتنامفاكسباثعل؟مفاءة

عالميةعاصمةكبرىمدينةالظهرةبدتجثالملوكىالعصررحالةمنعديدعدلثبيفالهنجد

المؤ"هلةالمقوماتجمعاستكملتأنبعدالهجرىالسابعالميلادىاعشراككالقرنأواسطمنذ

)4(.المكانةهذهل!بوأ

الحمطدأعيددا!ولأ!البوريمعيدمنيوفاعشراثنى))قبلالقاهرةوصلقدعوبدياوكان

الظهرةاتجاحتالتىالشديدةابعةأخذتوبحلولهالحصد،موسميمثلالعيدوهذااليهود!عند

.6صه،لورطرحلة:بررو،طالور(1)

7ع"3لاا1+،مه75احا،34"ه.حأا."".671-661.!2)

كا!،4أ"055،4حأأ.،22.00ر!822.242.(3)

للدراساتعين،الأولىالطبعة(والاجتماعىابلى)التاريخالممايكللاطينعمر:قاسمعبدهقاسم)"(

.191،002ص،8991القاهرة،والاجتماعةالإنايةوالجوث

راجع:العمر.ذلكفىالقاهرةوصفطلىيهبماأدقمنج!الؤانجوسالهولدىالرحالةوعفويعد

لى300+74ل!؟أ3اس!ا،عساع7لأهح!4حوللا!5أ3،ع."هار-7)ر09
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وبدااليل،ياهتأثربففلآخرمكانأىمنأكربسرعةيفجهناالشعرإنالانحسار.فى

عنزكرأىهاكيعدلمأنهحتىالزراعيةاىصيلتعددتالتالىالشهروفىجذا.جيذاالحصد

الإتاجحجمخمسيأخذوهو،إليهويؤولانللملكتابعانوالأرضالأهالىإنالبلاد،فىابعة

)فذالزراعيةالأرضفيهنجدالذىالطلمفىالوجدالمكانهىوممرذلك،منأكروأحيائا

الدقيقةنقالحظبعضوبسرعةعوبدياادركوبذلكهذا)9(((.يوفاإلىوصولأالملكتتبع(القدم

الميلادىاعثراظصالقرناوائلفذالدولةعرفتهاالقالسلعاحت!رسياسةومنهامصر،عن

منمتتاليةموجاتثهدتمصرانتاريخيأواكبت)2(الأزماتوقتفىخامةالهجرىاكسع

وطواعينمجاعاتواكبلأماوكثذا،الهجرىاكسعالميلادى/عشراطادرالقرنطيلةالجفف

علىفحرصعوبديابملاحظةجديرةجعلهامما)3(والاقتصاديةابضريةالفطبتتعطيلإلىأدت

خطابه.تدويخها

كانتفقد،الظهرةلىايهوديحماعاتالحامةالاجتماعةالجوانبدراسةلىالحوضوقبل

قالحيثخطباثهفىذويهإلىالايرسلانآثرالمديةومجتمععمرانعنالطمةانإعاتهلعوبديا

الذينالأبخاسعددوكذلك،الضخمالمدينةحجمهوكمعنأتحدثأنوسىفى)اليسعها:

الأماكنمنعديدفهناكوعإ،،كاملبثكلبالأل!وارمحاطةليستوهى...فيهارؤتهميمكن

اللظتمنعديذايسمعهناوالثخص...الأسوارخلفبوقوعهالهاالحمايةتولرتموهناكهنا

يضيفمنهاللخروجالتأهباثناءتاليموضعوفىليلا((.يقيمونالذينالأجانبهاتحدثالتى

كانتالقالقديمةالظهرةإلىزهبت،الجديدةالظهرةمنخروجى))بعد:فيقولذكرهماموفخا

لشتكانتوإنبالس!ن،مأهولةايفاهىوكانتولأه-أول)"(،ول4مم!أ4القيقةممرتدعى

كا!44أ!لة"055س!أ،..242.0.لم(1)

(موال(خذمننوعأويعدلها،بايمرفليفردعالعلعومناها)حكر(هىاحت!ركلمة(مل)2(

الأزماتعط:علىكمانانظر:الاخ!ر.لالجراكةاللاطينصاسةعنالمزيدولمعرلةبابطل،انس

.641-371ص،الاكمادية

-28اص،نفسهالمرجعفىوالأوبخةالجظفنيجةالافماديةبالأزماتيانايفمةالجداولراجع)3(

صوالثطيخون،العربرالق:عدالكرمبعدها؟وما35.صالممايك،سلاطينعصر:قاسمعدهقايم292؟

-89.

إلىأعلاهوالإشارة،القاهرةعنتبرأ+أه!ألملايزريوممسمىذكرعلىايهوديةالوثانقدأبت)"(

انظر:،المديخةمنالأقدمالجزءثملالتىطالف!ط

ل!5أعاأول،3.!."ول7ع4أ،ع4+ولس!لاله؟5ءأكل!ء"710175"6.0.
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الطريقوعلىبعفهما،منالقربشديدتاالاثينأنبيدال!ظ!،هذافىالجديدةالظهرةمل

لمواجهةعامكلابلعلىسدإقامةبغرضاكسإيلايرسلنالسلطكانالتىالمنطقةرأيناهاك

يقدرمنصرينالمطومنأغحطس.-يويوول)9(((5آبشهرفىعادةيحدثالذينالمف

أكرالجديدةالقاهرةو(نمغا،لكليهطميلاثمانينوالجديدةالقديمةبثمهاالقاهرةساحة

عندأكثرتفاميلنجدحينلى)2(القديمةالظهرةفىالحالهوكماقديمةليستوبانيهاازدحائا،

والهدفالنيلمقاسويئرحبه،إلاالقاهرةتيهمللاثاكقسفاالفططيفيفسابقمعاصر

يستهدفالذىخطباته!بةفىالخاصفجهعلىعوبديااكدوبذلك)3(أدائهوكيفيةإقاقهمن

سواها.عماالإدفةدونيسجليخماالأولىبالدرجةاليهودجماعاتفيه

للحديثمحوزامنهاباتالحطعاحباتخذفقدالمملويهةالطصمةفىالهودجماعةعنأما

مناسرةخمسونبينهممن،يهوديةأسرةسبعمائةحالطبالظهرة))يوجد:قالجث،عنهم

منالأسروبقيةالقرائين)5(مناسرةوطسونومائة......3)"(3حأ!،ولال!مريين

كا!44أ،لة،055س!أ،..0230224.00.(1)

يلالا3"ح))+4مه75حا،!055ح"أ.،".861-661.(2)

وىباتميةخطوطذاتاعمدةثلالةعنعارةانهلولفورالرحالةكداللمماسشرحتلخص)3(

الزيادةبلغتل!دااباس،علىويعلنالء،ارلفاعدرجةرصدتمالممانزمنكانف!ذاالل،علىمقامةقديمة

برو:وللور،انظر:.مجدبةامخمةالنةكانتإذاوعما،الحببذري!طيونحداىإلىاكسعرفاقماها

ص،ابالزهور،بدانع:لراجعهأدقبفاعلإياسابنالملمالمؤرخويمدنا73،74،صطفور،رحلة

154.

المقمودبأنتفرالتى85آيةطه:سورة:الكرمالقرآنفىذكرهجاءالذىالامرى،باعوهم)"بم

وقدربه،لموعداللامعليهموسىزهبحينيلإسربخوعدهالذىالعجلصغالذىالرجلهوبالطمرى

أخلاهمالذىق.م738بلاصر()تجلتآثورملكيدعلىإسرافيمملكة!دمرربعدماإلىطائفغلأةترجع

حين.م.ق586ابابلىالىأيامإلىاعلهايرجعوربمامفدون.قومعلهموحل)نابلس(،ا!مرةبلدهممن

المريخ،داروايهود،الطمريونراثد:فرج!دانظر:.للطيندجريزيمجللوقيكلهمالامريونبنى

.25-17،21-15صام.،879-اهـ.704الرياض

لمالتىويثروحهاايوراةوهىالمقروء(أو)المقرابفريافوالملأفمنظرأ+قرأ.المصدرمنمثقةالكلمة)5(

بالأعثى،عح:القلقثدىانظر:ايلمود،لىجاءبماتمدوالمفهمثمومنايهود،كبمنبفرهايقرفوا

يدعلىالانثقاقهذاايلادى،وتاكدالأولالقرننذالربانينعنانثقتتدولنمتىوكانت258.ص،13

والفلفةاللغةبعلومفائقةكايةلهمو!نتايلادى،انمنالقرنمناكوابمففىهاناسداودبننمان

صايهود،ملف:علىعدهعرفة(يفأ:انظر89؟صايهودية،الأقلياتالصرى:عدالوهابانظر؟والفقة.

.237
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الربانينمنلكلأسرةثمانمائةحوالىبالظهرة!نأنهناحمبنيثولاميذكركطالربانين)1(((.

هىالربانينطنفةأنتينهذاومنينهم.فيمامفرفا)2(ا!مرةمنأسرةوخمسونوالقرانين

))جماعة:أنعلىنصتالقالإسلايةالمصادرفىوردمماذلكويتأكد،الظهرةفىعددأالأكثر

الثار،المظمفىتأتىالقرانينولئفةأنيتبينكماالأكئر)3(((،والحزبالأكبرالشعبهمالربانين

يهودفيقدر،نجستالجوزيفانالرحالةاماالعدد،حيثمنبعدهافتأتىالسامرينولنفةأما

يهودى)"(.ألفعشربخمسةهـ.887ام.ا482عامفىطوائفهمبجميعالقاهرة

عنحديثهحينالثلاثاليهودطوانفبينيماالعظئدىالظوتبمدىعوبديااهتموقد

ثلبالضبطالأخرىالطئفةبعقيدةتكفرمنهمولئفة))كلقالحيثبالقدسالمسيحيةالطوائف

تمييزنحوالاتجاهبدايةيلاحظثمالربانين)5(ومنعقيدةحزمواحينماوالقراؤونا!مريونلعلهما

رآهاكماحدةعلىطاثفةكلبالدراسةنتناولوسوف،الأخريينالطثمينعنالربانينطائفة

طانفةكلدراسةيتطلبماواحيانأمنها،كللأعدادولطثرجمبهاتقويمروعىوقدعوبديا،

علىاليهودتغيفانيلاحظكط،الظهرةخارجللعهوداخرىمجتمعاتفىثيهاإلىالتطرق

علىاجتماعئااثوغرائاتمنيفائعدذلكبرغمانهإلا،العمدة%لىيرلكنوكأنهيبدوابحوهذا

الاجتماعى.الجانبذلكفىبماويثكلطمقدراقم،كلفىيتحكماليهودىالدين(ناتجار

حديث،بطولاليهودىالمستوطنيتناولهمفلم)6(،التلمودييناوالربانينبطئفةيتعلقوفيما

لمانوالدىياتعرف))وكط:يقولحيثوالدهإلىخطبهفىوجههليمايضحذلكوسبب

كا!44أ!"!هه.س!.،أ.225.0.(1)

العبرية()ربانيم(كلمةعنالاخوذة)ربالأ(او)رو(كلمةمنثق3والا)الريون((يضأعيهميطلق

(شهروالربايخون.44أية:الماثدةسورة:الكرمالقرأنلالكلمةهذهوردتليقد،الفقيه،الحبر،لمالأمامومعاها

ممر،لىايهود:قاصمعده3قاانظر:الواء.علىواطديثالقديماكريخفىعدداوأكرهاايهوديةالطوانف

.44ص

7عالا"143ولهم75ا+-س!ا.هه."أح!.1710.(2)

388عى،اابالأعثى،عح:القلثندى)3(

ل74500ولل!"أ3ح،اح،055حأأ.،".02.(،)

ه"،4أ،لة!055حأ4.،242.0.()

الفقهيعبملأنهتليلى(،)بمعقالعبرية)تلملى!وفهائملى.منمثقةكلمةوهىايلمودإلىنة)6(

حق-ثفاهةتاقلوفاالربايونايهودوظل+الجمارا..و.المثظة+جزءانوايلمودايوراة.وتفروالدين
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غررهوماعلىالفوءإلظءإلىيعمدفهوءومنحكماؤنا((.يقولهفيمايعتقدونلاالقرائين

عنىيحرصفلمالربانين؟منتجعلهمواضحهوكماالطنلةعقيدة!نتول.ذويهلدىمعلوم

الإطالةعدمعلىحرصهومعولثعائرهم،الأخرىبالمذاهبمقارفتهاخلالمنإلاعقيدقمتبيان

إلافقراء،أغبهمأنإلىي!ثرإذ،بالقاهرةطانفتهمعنمهمةمعلوماتفهاك،عنهمالحديثفى

أسلانناكط-تحدثكذلك((.التلموديينهؤلاءبينيخماحتىأغنياءنجدما))أحيائايذكرأنه

واقم،حجمهبكبروميزهإيىس،ابىباسمأقرنهالذىبالمدينةلهمكبرمعبدوجودعن-الذكر

الربانين،يخصكانأنهإلىيشرتجتمعالقوالمعماريةوالظريجةالدييةتفاصيلهمنكربذكر

بخارجموقعهاحدذالتىدموةمنطقةفىآخرمبذاامتلكواافمإلىفهإشارةهناكأنك!

.بالجيزة)1(الظهرة

الظهرةمدينةفىهمخامئامعبذالهمأنإلىأيثارالقرائينطائفةعنعوبدياتحدثعندماأما

دموة)2(فىالربانينمعبدجوارإلىالواقعالمالحاصالمعبدذلكعداالحامةطقوسهمفيهيمارسون

المؤرخمنكلوكانوالأعاد.السبت(يامفىوالصلواتالحامةطقوسهميضهد!نالذى

عوبدياقارنثم)3(الظهرةفىلمب-ينالقرائينطائفةاقلاكإلىأشاراقديشولاموالرحالةالمقريزى

والقراؤون...التلمودينمنثواغاكثروالقراؤونبالربانين؟الطاثفةهذهاتجماعىفظورمن

أهمإبرازعلىحرصثمإيهم((التوددويحاولونايلموديين،خلالأنفسهميمزجونكذلك

م!محتخدمأالصددهذافىالعظنديةالربانينطائفةمعالاختلافاتتبيانخلالمنعقيدقمملامح

الربانون(1حكماؤنالهيقولهفيمايعتقدونلا))والقراؤون:يقولحيثبينهمافيماالمظرنة

أوجهمنعديذاتاولأسفاريةلىوايحريفاببنمنخوفأوك!المثاهجمعالذىأكص+يهود=!د

يهودإلىنبةوبابلى،الأقدموهوفلطينيهودإلىنهأوريثبمىايلمود:مننوعانوفاك.الاتجماعةابة

-78صالاسرايخلى،ينىاللىالفكر:ظولححن:راجعالمزيدولمعرفة.الاختلالاتبعفىيهماويوجدالعراق

ه!4،أثلا"055حأ"."722.00"132.(1)

كااأ622.0،4.(1

القرانينشردءأحدمقابيهشلالمناللامعبداودنطمناللاولنمنأناسوجودعلىعوبديابرهن

.الفرعلهذااتابهعلىتؤكدالقالأمماءمنعديدعلىتخوىبقانمةتحفظكانالذى"ءمم!،4،2زادكه

.174مس،2ب،اططط:يزىالمؤ()

7ع3"لاا+514م75احأ،055،3ح،أ.،".171.
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يقدمون))وهمعنهميفيفآخرموفعوفى((.المقدسالكتاببهجاءمابكليؤمنونول!-!م

تعديلاتإدخالجوازبفكرةملتزمونأفمكطلهم،يحلوكطللتوراةجديدةشروحتأيفعلى

معيكقبمااطلىالوقتفىالحكماءأمامغامفةتدوطلالأوانلوضعهاالتىالثريعةأعلعلى

الأسهذهوعلىايوراة،فىجاءماكلبحرفيةيقرونفهمثمومن.المقدسالكظبنصوص

ىأفىوقعواقدمنهمالحالينامالقدامىالعلطءسواءيكونأناعتبارهمفىيفعونلافإنهم

أسفارمنأخرى(جزاءوكذلكالمزاصر،فيهايضملونالملاةعلىالظنمينومعظم...خ!

والحميسالاثينيومىفىالوارةفىليلاوةقواعداستحدثوافإفمهذه(يامناوفى.المقدسالكتاب

)1(((.حط7أ4ح3ولاويونكهةبيهمومنقبل،منهايعمللمشعرةوهى،أسبوعكلمن

وحسابالقمرىبالتقويمتتعلقوالقرانينالربانينبينإفاليةخلافيةقفيةعوبدياتناولثم

يحددون))إنهمالأضرينعنليقولاجتماعئا،الطئفتينمنكلتم!زعلىساعدتربماال!ثهور

القاهرةفىالقرائينهؤلاءفمانذلكعلىوبناءالقمر،ظهورعلىبناءالجديدالشهرظهوريوم

عدويومالجديدةطث!ول)2(،ل!،له"ثهي!الحنةبراسالاحتفاليرممنكلتحديدفىيختلفون

بوجهةتمسكونلالمتقدمونالقدل!.ساكقاليهود(ولئكعنلاءهآه(ولص!ولحوله،ولالغفران

،القدسفىالربعفملبدايةيستطلعمنيارسالعامكلويقومونأخطء،تشوهالاالقنظرهم

لفهروإضافةكللالأكااكبيسةشةالسنةهذهاعتمادعندهمالفرورىفمنللقمررؤيتهموعند

لأه،4أ!ة.ه".س!أا.،822-722.00.!1)

إحدىعلىاممهويطلقبخة،زوجتهمناللامع!يعقوبأبخاءثالث7!طألاوىإلىاللاويونينب

لىوالكهنةالهودىالثعببينيتوسطونلهمريعةم!نةتحلونواللاويون.عثرةالائنتىالعبرايةالصنل

ثم(ولأ،الكهةنطمنانهئتصورمنعلىيخادىالهودية،الصلواتدايوراةقراءةوقتيحلوحيماالمعبد،

واحد،ممدرإلىبأصلهميعودونالكهةهماصجوابابلمناللاويينعودةوبعد.اللاويينعلىذلكبعدئادى

،441ص،4باليهود،موسوعةالمررى:عدالوهابانظر:الكهودية.الوظائفأهميثفلونالكهةظلوإن

451.

فحسب،تثرينشهرفىلاالاحفالعلىالهودمجتمعالذىالةلرأسالعبرىالم!مىهىاللفظة)2(

سابعلىبداالنةراسلمنوبذلك،المدنايقوماوليخحانبثهرالهودىكدتدأالةفحطبزلكومع

الأديانموسوعةعد:يوسف!256925-ص،بهالهود،موسوعة:المسرىعدالوهاب:انظرشهورها.

.8صا،.ام599بروت،البنالىالفكردار،الأولىالطبعة،اليهوديةالديانة،هب،والوفعيةالحماوية
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المقمينالقرائينأولئكأخذعدموكذلكالثهر،هذاإفاتهمفىغفاضةيرونلاشهمكيص.

لأعرافه)2(((.وفقاالسوىتقويمهيحددم!نكلأنإذالأمر؟هذا)؟(الآشانة!1بالقسطنطيية

ثملماففيهاالطئمين،بينالاختلافاتمنمزيذاتجدأفاعنفففلا،مهمةالإراتهذه

خفعواقدمصريهود!نإذاعماتساؤلمنالمتخممةالدراساتإحد!فىوردماعلىإجابة

القرنأواخرحتىظلتمصرفىالقرانينولئفةأنتبينفهىلا؟امفلسطينفىاليهودلرناسة

كلالآشانةفىمستقلامجتمفالأنفسهمالقراؤونكونحينفى،القدستتعالميلادىعشراظسى

مواممهمتحديدليالأهلةعلىالقرانيناعماد(نإلىعوبديانبهاوقدهذا)3(وأعرافهلظروفهوففا

تباينواكطوللسطين،مصر-عداآخرإلىبلدمنطوائفهمبينفيمايختلفونجعلهموأعيادهم

بينالزواجامتغبحيث،الفريقينتباعدمنزادمماواعيادهممواممهممواعيدتحديدلىالربانينعن

تحديدأنفىواعمدوا،ارربعلىواعمدوا،بالأهلةالتقويمانكرواأنهمذلكالطنفتينأبناء

الأعيادتوحيديتمالحسابإلىوباللجوء،كهذهمشكلةيخلققدااللالبرؤيةالشهربداية

إضافيةشاكلفىتسببقدالهلالبظهورالقويمربطوكان)4(محددةمواعيدفىالدينيةوالطقوس

فىخطمنفيهوقعوالمانظزااحيائاكمةللمطالأمرهذالهمالموكلالحاخاماتتعرضحيث

ايقويم)5(.

كفريفةالموملفظةتردلمالواقعولىالموم؟بشعرةيتعلقماالاختلافاتهذهأيثكالومن

يومفىالفروضمنتأديتهاليهودعلىينبفىماضمنمذكوراكانوإن،اليهوديةالثريعةفى

القالحاصةومحاكم!وحاخامهامبدهالكل!،يغوديةجماعةثلائونالوقتذلكلىالقططهلى!ن)1(

:الم!رىعدالوهابانظر:.القرمجزيرةشبهلتركزوافدايركالقرانينجماعة(نإلاتمدية،سلطةلهاتكنلم

.2522-5صا،!4ايهود،موسوعة

44"هأ،"4،.؟أح."ه.226.0)2(

39.ص،ايهوديةالأقليات:الصرىعدالوهاب95؟صممر،لىالهود:قاسمعدهقاسم)3(

،الظهرةالبثر،أخبارلىالمختمرتقةعمر:الدينزينام.(035هـ./075)تالوردىابن)"(

الزرعىسدبنأيوببنبكرأ!بنمحمدام.(351هـ./751)تالجوزيةقيمابن؟ا20صاهـ.،285

حجازىأحمد:وتعيقوتحقيقتقديموابصارى،الهوداجوبةدالجارىهداية:الدينكسأبوعدالثهالدمثقى،

.682-572ص،.ام979هـ./ا993،الفاهرة،الفا

5أ3عول44،51"3.لأ.،لع"أ5"حأ7أاأأم!أ97.01+5.(0)
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بالظهرة))والقراؤونعوبديا:يقولذلكوفىابفس)؟(((-))تذليل"بعبارةإليهشازاالكفطرة

يثهرىمنبعضاليهودىللتقويمططالموافقآب)2(((يثهرمنوالعالثرال!بعيومىفىيصومون

نظمهولاءاتباعذلكوتفسرالربانون،يتبعهعمااختلافأذلكفىعوبدياويرىوأغحطس،يوليو

أيامإلىيومياضافةيتفقلمأمالهلالرؤيةمعذلكاتفقسواءالشهوررؤوستحديدفىالحساب

،فقاعيدكلأيامبعددالقراؤونالتزمحينفى،الغفرانصيامعدافيماالوراةفىوردعدكل

تطابقلاصومهمأياموبعضوأعيادهمالطئفتينمواسمأصجتأنإلىأدىالذىالأمرللتوراة

وع!ثرينخسلمدةالأحذيةوارتداءوالأكلالثرابعنالاقناعاليهودعندوالصومزمنئا)3(

منالأخرىالصومايامتحتفرقحينفىالففران،يومغروببعدماإلىالفروبمنساعة

)(يامإفايخةأياماليهوديصومكماإللأ،اثرالتحريماتكلتتضمنولا،الغروبإلىالشروق

تذكرهمالقالأيامبعضعنففلآالمعبدفىالتوراةفيهاتقرأالتىالأياملأنهاوالحميى(الاثنين

)،(.بأحزانهم

بينأيفئااخلافاتعدةوجودفيلاحظاليهودعندقدسيتهومدىالسبتيوموبخصوص

هذاوفى،اليومهذاالحامة)5(الطقوسبعضتطبيقفىالقراؤونت!ثددإذوالربانين،القرائين

ماالن!رفىسواءالسبتيومبيوقمفىنارأيةيوتدونلا))إفم:القرائينعنعوبديايذكرالمدد

ولذا)7(((السبتيوممساكنكمجمعفىنازاتثعلوا)الانمهماالتوراةفىجاءإذ)6(((.بالليل

يقولهماوبحسب،العملفيهويحرماليهود،عندالراحةيوماوالأسبوعىالعيديوميعد

ولذلك،ا!بع.اليوملىاشراحثم،أيامستةفىوالأرضالماواتخلقالإلهف!ن؟الحاخامات

يوميثعائرخرقعقوبةوكانتنضاط،بأىالصمليهوحرم،وقذسهاليومهذافىباركفإنه

.212ص،اليهودىالمجمع:يثودةزكى:أيفأراجع.32:72:اللأويينسفر)؟(

6440أل!،055ح،أ."622.0.()

؟44-37صام.،499القاهرة،الجزةضوءلوالربانينالقراثينبينالاختلالاتالهوارى:محمد)3(

.22225-4صالمملويهة،5!ممراليهودالوقاد:محاسن

.132صايهودى،المجمع:ثودةزكى6؟634-ص،واباساتالأعاد:العدىغازى)"(

.ه.ص،الربانينالقرائينبينالاخلالات:افوارىمحملى)5(

4،كاهأء055،3حأ(.،".226.(6)

.53:3:جولحراسفر(7)

http://al-maktabeh.com



151

العملقلمنايإلهؤكرعنبألئياءنفسهيشغلأ،ايهودىفعلىثمومنرجمأ،ايإعدامالت

عنأخرىعلىيلىةمحظوراتوتوجلى..نتلىقةأوللطهىتوقلىالتىاكرذلكوفمنالناروإيقاد

هذهالايزامفىاليهودتفاوتوقدايوم،هذافىاتجناهابدينهايمسكاليهودىعلىيجبأفعال

محمعانهمتأثرتحتى،تكبيلأيماايهودالسبتشعائركبلتوقلى،تطبيق!علىوتحايلوائر،الشط

نأعلبأنهيلى)1(منفلقةولئمةجماعاتفىواليهتلالآخرينعنالانعزالمظهرهومن،بذلك

التمصكعلىحرضاالأكرهىعوبديالاحظهلوففا!نتالقرانينطانفةأنالاعتارفىنفح

اليهود.باقىعنالسبتبيومبالاخفال

قواعديخصفيماوذلكالقرائين،طئفةعقائدتبيانفىالمظرنةعنصريستخدمعوبدياومازال

لمزلكأنبرغمالربانيناأىأنحنلثأنناالطقسهذااحترامفى))وشأفم:فيقولالحيواناتذبح

الذبحقواعدعلىالمبدأحيثمنالطائفتاناتفقتوهكذا)2(((التوراتيةالنموصفىبوفوحيرد

يجسدالذىالأمرلحومأ،يحوىالذىالططمفىاليهودمعالأغيارايثتراكتحريملثأفامنالتى

علىكانالعزلةتجنبوبفرضهم،المحيطةالأخرىالأمممعالاندماجوعدممجتمعهماستقلالية

الذبحبخصوصالقراثينأفكمارعوبديايبرزثم)3(.الشرعيةالحيطتمنكث!رتجاهلفقهائهم

ىأمنخالللظيةحادسكينباشخداموؤلكذباثحهم،ذبحفىالقواعديراعون))وهم:فيقول

ليظهر،اللحوم(كلمنموقفهمعن(ما،بذلكاظصةالحصالقواعدبقيةعنففلأنتوءات((

جذا،رائع))واللحم:فيفيفالربانينمنبصمهالقفيةهذهفىوبينهمبينهالاختلافاتعوبديا

حرمتايوراةأنإلىيرجعوذلكهذا،يأكلونلاوالقراؤون،الحروفإليةمنهابالذكروأخص

ذكرالتىالقواعديشرط)شجطه(ايهودعدالئرعىوالذبح)4(((الدهونمنالنوعهذا

هذهويقوم،ط!رتهمنللظكددقيفافحمئاالطرأوالحيوانفحصيتمأنعلىمنهاجانبآعوبديا

الأعاد:العدىغازىايفأ:راجع،2132-21ص،!هاليهود،مويوعة:المررىعدالوهاب)ا!

ومعا2محددمعقعلىمتفقينكررالتأصحابأنعلىابىحثهذاويؤكد52،56،صواكسبات،

الحت.لثطئرموحدة

ه؟4،أ،"،055ح."أ،226.0.(2)

.39::اللاولنمفر:لىالتوارتةالإشارةراجع

وابحوثلللىراساتعين،الأولىالطبةالاضطيد،دعاوى،العربالعالميهود:عطمحملىزيلىة)3(

26.27-ص405،2القاهرة،والاجتماعةالإناية

كاه44،*أ،055حاأ.ا".7.22.226(،)
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الاخلانتحصرفىجزئاعوبديانجحوهكذا،الضرعى)1(الذابحيدعىمؤهلشخصالعملة

وهىالحيوانأنثىذبحالقراؤونحرمأنأيقاومنهاالجوانات،ذبحإزاءاليهوديتينالطئمينبين

يجزهاالحيوانمنمعينةاءأجزأكلالقراؤونيحرمكطذلك،الربانونيجزحينعلى،حامل

منمزيدعنتكشفالمقارنالفوهذه.الخروفإليةفهاذكرقدعوبدياو!نالربانون)2(،

فىأوالظهرةفىسواءاليهودىالمحتمعرحدةعدمترزأنهافىئكلاالقالمذهبيةالحلافات

يخ!.مغاالطائمينتواجدأماكن

للنظث!موفوعآكانتلأنهاوربمازهه،شفلتأفايبدوقفةعلىالحطاباتعرروقفثم

اكثرذلكفىوهمالخمور،تحرميثرائعهم))إن:يقولحميثمنهمالقراؤونخاصةحولهمناطر

يرصدعوبدياأنإلا.الجدلهذاأثارالذىهوالحرصهذاأنوالواضحالربانين((منحرصآ

لاحظتهامررتالتىالبلادكللى))إن:قالليطتقثلالمظ!هذافىفضيلةاجتماعيةولهرة

مدىفىلثبهةهناكأنحق،الجميعقبلمناحترامموفعهوالخمريحرمالذىالتشريعأن

وكمان.الجودةمنتهىفىيعدوهو،اتعنبمنياعدادهالعربيقومالذىالعسلاشخدامإمكانية

أرخصأنمنىطلبرقد.فهالحمرإعدادعداطلهوكطالعنبعصريتملاإعدادهعد

علىيقدموالمأسلافىأنإلا،تناولهإمكمانيةحولالجدلمنكثرهاككانإذ؟باستخدامهلليهود

رجلصنعهخمرثربعلىيق!ممناليهودمنأىيوجد،لابدغا.(حدثألاأردتوقدذلك،

فىبالططمالحاصةالفقهيةالقواعدإلىوبالنظريهودى)3(((غررجلأكانماإذاخامة،عربى

منالحكمةكمانتإذلمسطحتىأووثنىاعدهاخمرتاولاليهودىعلىتحرمأفانلحظ،اليهودية

بأنالأمرتطورالأديانظهوروبعد،تاليةمرحلةوفىلآلهه،كرسهاقديكونربماأنهالتحريمهذا

مجردوإنماالخمرإعداداتلةتعدلمكط.ططممنيهودىغرهومنكل(عدهماالتحريمكل

بيعها،ويجوزشرهايحرممسلمكانوإذا،تسكبميحىذلكعلىأتدمماباذا،الزجاجةفتح

رنيسيةم!ثاكليواجهكمانالطدىالهودىنجانوتشبت،،تغلفلتقدالطعامقوانينكانتولما

ص،واباساتالأعيادالعلىى:غازى:تالذبحلىايهودبقواعدالحاعةايظصلمراجعةيمكن)1(

.12صا،هبالهود،موسوعة:الصرىعدالوهاب؟66-68

والى:عدالواحدعلىأيفأ:انظر59؟62،صوالربانين،القرانينبينالاختلالاتالهوارى:عمد)2(

.551-9هصام.،079،الظهرةايهودية،

كاه44،"!أ-226.0"."أح."ه.227)3(
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الدينرجلقدرمنسيزيدالذىالأمرللمؤى،طلظللطعامتناولهقيللطخاماللجوءإفتفطره

الصدد.هذافىعوبديالقهماهووهذا)1(اليهوديةالجطعةأفرادبينيخما

ايهوديةالطوانفأوضاعتقييهعلىنقفهاالتىالآدلةمنمزيذاقدمأنعوبديالبثوما

غكلطقوسكل))يتجونبأنهمالقرائينيمزإذ،مقارناتمنقدمهماخلالمناجتماعيأتقييمأ

منأحدتوفىجنماأنهيوفححيثالاجتماعىصداهله!نالالزامهذاأنويبدو،بدقةالميت

نظزابعيذاجثمانهلحملالفقراءايلموديينمنبعفاويشأجرون،البيتجميعهم))يفادرالقرائين

إلىصراحةبايإشارةانباتتتعرضولمهذا)2(((.بأنفسهمالجثمانلمسعلىيقدموالنلأنهم

بعاداتالموفعهذالاتصالونظرأ)3(.وعدنالحليلفىإلاالظهرةخارجالقرائينسكنىأماكن

موضعه.فىتناولهالدراسةفستتولى،وتقاليدهمايهود

طوائفأقلكانواأنهممنالرغمفعلىالسامرةوهم،الظهرةفىاكلثةاليهوديةالطائفةعنأما

ماحبأنإلاوميثولام،عوبدياقدمهالذىللإحماءوففالقط(أسرة)خمحونعدذااليهود

لوالدهعليهمالفوءبعضتس!فىالرنجةبدافعربماكبفيماوافخااهتمافا(ولاهمانبات

فمنالفربية،المجتمطتداخلفهمكاصروجودلعدمبثقاتهم؟لجهلهمنظزاالغربفىوذويه

مملكةعاعمةالامرةبلدةاسممنايفقاقأ-)سامر.يين(بهغرفواعماوففلأالمسمىحيث

قدكانآخربمسمىأيغئايعرلهمباتالحطماحبف!ن)4(،نابلسكالحيثالقديمةإسرانيل

إلىانقسمتا!مر-لننطانفةأنإلىيرجعالذى)5(ح!!"(!سا3الكوثانيةوهو،عليهمأطلق

شئعبإلىانقسمواأنهميذكرمنهناك(نحينفى،والكوثاية5،*!وله!الدوثانية:!شبتين

إلىبدورهمانقسموافقدالأحوالكلوفىوالماسبوتانية.والجروسينيةالدوسيثيان؟هىثلاث

.012ص:بهاليهود،موسوعة:المحررىعدالوهابحم!

)3(

232.233-صالهود،ملفعده:علىعرفة)"(

4،كا!"لألةأ."ه".،أح.227.0

16أ،246.4."

4،00أ،لة"055حأ،.،".352.(0)

بفوانبايلمودألحقالذىالفملاسمإلىا!مريننعلىعوبدياأطلقهالذى)الكوثاية(محمىيرجع

الربانونيذكرحيثين+اللىعن.اطرجينتعنىوالكلمةوايهود.الامر-لنبينالعلاقةتجطيمالحاص+الكوتون.

ظظ:ححن؟182ص،13بالأعى،مح:القلقثدىانظر:.ابىبيةكوتمدينةمنكمأتوااببيينأن

.91،06صوالهود،الامريونراشد:لرجسد؟842صالاسرانيلى،الدينىالفكر
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دلشريعةحماةأنفسهمالسامريونويعتبروابىدات)1(.الطقوسممارسةفىاختلفتأخرىيئعب

إفرايمنسلمنأفماتجارعلىالحقميينإسرائيلبنىوأيفئا(المسمىجاءهنا)ومن))شومريم((

)2(.السلامع!يوسفابنىون!ى

الكتبالسامرين))ولدى:فيقولمققداقمخلالمنبالطمريينالتعريففىعوبدياويستمر

يؤفونلاالطئفةهذهأنالمعروففمن،وبالفعلفقط)3(((.!ال!لامأعليهبكوسىاظصةالخمسة

وسفريوشعشرجانبإلى)"(القديمالعهدمنالأولالقمتملالتىالحمسةبالأسفارسوى

المعتمدةالأسفارونموصالتلمود.وأسفارالقديمالعهدأسفاربقيةينكرونأنهمبدالقفاة،

الأنبياءنبؤاتال!مريونانكركذلكالأسفار)5(.لهذهالمضهورةالنصوصعنتخيفلديهم

الاخلاطايهودأنكرولذلك)6(السلامعليهمويوشعهارونالنينمنوكل!إبراهيمباستثناء

الم)7(.والزواخبالامريين

السامر+لينبينالبينالاجتماعىثمومنالعظئدى،الظرقعلىباتالخطصاحبأكدوبالفعل

يقدمونلأنهمنظزاايهودمنواشن!ربفضموضع))والطمريون:ليقولاليهودمنوسواهم

،481ا-47صوايهود،الامريونرايثد:لرجيد93؟صممر،لىايهودتاسم:عدهقاسم)1(

161-173.

.912صا.ام899القاهرةقباء،دار،الأولىالطبة،ايهوديةالديانة!اريخأحمد:حنخيفةمحمد()

4!كاهأ.،لةه".س!،أ.،522.0.()

انظر:،بايوراةلعرفتجمعةوهىالعدد،-الاثراعثيما-اللاوين-الحروج-ايكوين:وهى)4(

:مادةم.1002-اهـ.422الأولىالطبة)الميرة(الأديانموسوعة:وآخرونعرموشراتبأحد

ا!مريون.

اليهودباقىعنالامرييناختلافوكان013،-128ص4وايهودالامريونراثد:فرجيد)!(

الأعادال!عدى:غازىأيفآ:راجعايهود.منويواعنىخارجةطاثفةيعدونأفملىسيأالمذكور

.25-15ص،تبواك

.268926-عى،13بالأكى،بم:القلقثندى()

وعامر.،.مقاثامنالقرنلظهرالمفار،إصافيبنىانبياءاحدوهو+الحلاص+مفاهعبرىاسمويوثع

هويثع.مادة:وآخرونعدالملكبطرسانظر:..مق272شةا!مرةسقوط

232.233،صالهود،ملفعلى:عدهعرفة)7(

http://al-maktabeh.com



501

إلىمعناالقاهرةغادروافهموكز)1(5ع3أ82+أجريزيمجبلعلىالبخورويحرقونالأفاح!،

هذافوقمبدلديهمفهمكذلك،هاكقربائاكذبانحعيدالفصحأضاحىيقديمجريزيمجل

وع!)2(((.البتيومنهارمتمفحتىالجمعةفارممفمنالبتيومويحتفلون،الجبل

يتمنبدلأإليهيحجونفهمولذااليهود،باقىبذلكنحالفينلهمتجلةالجبلمنيتخذونفهم

فهمذلكرمعالآضاحى،عدهيقدمونكماعإ.موسىالنىكلمتعالىاللةأنزاعمينالمقدس

اخفظواوقدايهود)3(.باقىيثأنذلكفىيثأفم،الوارةويقرأون،ويملون،يصومون

كلفىمراتثلاثيحجونأنهمكهمئفافوممانها،يثعرةكلأداءفىالعظئديةبخمائمهم،

يوميقدسونكط،القممإحدىفوقلوضعهاذهبمنيمامةومعهمجريزيم،جبلإلىعام

أداءفىحفاولاكثرأنهمخلالمنيتغحوهذا)"(((.اليوممنتمفلىيدنوهأنهمإلا،السبت

ويففلونالمعبد،إلىإلامنهايخوجونلافازفمفىالبظءعلىيحرصونحيثايوم،هذاشعانر

والأعيادالسبتفىالحمريئربانفسهمعلىوحرموا،الشموعإيقادخشيةالظلامفىالبظء

المانلمنكرتفافرتوبذلك)5(.لأنفسهمالآخروناليهودأباحهاأموروهى،الأخرى

بالنواحىيىيهم،فيماتفملعميقةهوةأوجدتوايهودا!مريينبينالعقيدةفىالحلافية

أيفئا.الاجتماعيةالنواحىفىإنما،فحسببالدينالصلةذات

همالسامريين))إن:قالحيثاخرىاجتماعيةنواحىمنلهمعوبديالتقييمالسامريونخفع

وظئفوفىصرافينيعملونحيث،الدولةفىالوظنفاعلىويثغلون،الظهرةفىايهودأغق

المتخصمةالدراساتوتؤكد)6(((.الذهبمنقطعةألفمانتىيمتلكفهمواحذفهناك،إدارية

ليه؟عالثواالذىالمجتمعفىاليهوداغقكانواالسامر-لننانوهىعوبديا؟أدرك!التىالحممةعلى

ا!مريون،إليهويمجنابلى،منبالقربيقعالجلأنايطيىيخامينالراوايهودىالرحالةيذكر)1(

طور"يكبونفا!مريونكذلك091،،18صهايطيى،بخامينانظر:مخرى.علىأضاحيهمويقدمون

لدىالجبلهذالفلعنالمزيدولمعرلة،عيهموسىدعالىالثهكلمالذىانهزاعمينموداهمإيىويوجهوننابل!،

.311،331صوايهود،الامريونراشدفرجسيدانظر:الامريين

كا!44أ،"،055حأ1.،622،522.00.()

.62،962همى،1!3،الأعثىمح:القلقثدى)3(

س!7الماث!3ول،1هم"!ح،751."ه،.؟أح."171.(،)

.851-831صوالهود،الامريونراشد:فرجسد)5(

4،كا!أ"055،4حأأ.".722.(6)
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ال!بينمنكوفمإطارفى)؟(المحيطةالإللايةالبيئةفىبسرعةواندمجوا،مرلهةجاةعايئواوأنهم

الإدارةفىرفعمقامذاتوقثفاحتلالفىغررهمعلىتقديمهمعلىالسلاطينحرصالذين

فىيعرفلاأنه))العجيبقانلأ:الوفعلهذاإن!ره)المسلمين(المؤرخينأحدويبدى)2(المدنية

هذابالماالعجبفياقةخاصةممرإقليمفىإلاتولي!تهمالفربإلىالشرقمنالأقاليممنإقليم

كذلك..علقاوأكرهاعائاوأوسعهاالإسلامأقالمأعظمأنهمعالأقاليمسائردونالإقليم

بأفمفاقموهم،للدولةوالإدارىا"لىزالج!فىوابصرىاليهودنفوذعظممنذاتهالمؤرخجذع

منالنموذجهذاورغملهم)3(يتعرضمندفعفىنفوذهم،واستخدمواالمسلمينرقابفىتحكموا

فىهامةوظائفتولواوالمسيحييناليهودأنعلىواضخادليلأذاقاحدفىتعدالتىرضةالمط

حق)"(للدولةوالمالىالإدارىالجهازفىيعملوندانئاظلواالطائفتينهاتين(فرادفإن.الدولة

العملاحترفواأنهمعلى(كدالذىالمقريزىالمؤرخلإيثارةوف!المملوكىالعمرأواخر

(نهاإلاعام،بشكلوالنصرىاليهودعلىتنصبالإيثاراتهذهكمانتماوإذابالصرفة)5(.

عوبديا.زكرهمافوءفىالطمريينئةعلىاوضحبشكلتنطق

عنميزقمالتىالحامةملامحهلهاجتماعئاكيالالنفس!اوجدتقدال!مريينفئةأنويبدو

قليلنفرأ)ومازال:يقولحيثالصغيرمجتمعهمعنعوبدياحديثمنيظهروهذااليهود،باقى

كله)6(((الطلمفىاسرةخمسمائةبالكاديبلغفهمبقىمنإنويقال...هذايومناإلىباقينمنهم

58.مىامصرلايهود3:تاعدهتاسم)1(

9.36صبق،ا!المرجع:!رل،نبروكلط)2(

اهلباثرةفىالمهمةالكلطتعدالرحيم:محمدأبوالدينجمالام.(936هـ./772)تالأشوى)3(

.22-9،02-7ص،ام.969،الأمرييهةايحدةالولايات،بروكلين،نبرلموثىنثره.الذمة

.16.صممر،لايهودتاسم:عدهتايم)"(

إشاراتثلعلىالدراساتبعضاشدتوقد.434ص،4ب،الملوكدوللمعرلةالحلوك:المقريزى)5(

تلكلىاليةوالأعمالالممرفىالاطلىاساسيةبمفةتركزالمصرلننايهودلاط،نللقولتلكالمقريزى

،إوالماعاتالحرفمنكبرعددلىايهوداشعالركمإنهبالقولذلكعلىأخرىدراسةوعقبت،المزة

لىالممرىالمجمععاشور:سيد:راجع.الأحوالمنحالبأىالحرفهذهمنحرفةأىلىالعمليحتكروالمأنهم

79.صممر،لىاليهود:قاسمعدهقاسم؟414-.صام.،629الظهرة،المماليكسلاطينعهد

4،كا!أيا،"055حأأ."226.0.()
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هماظصالمغرحيهمداخلمجتمعهمبتنظيميقومواحذمجذلل!مريينكانأنهواثبت

بالظهرة)9(.

ب!ئفةعوبديايعرقاالظهرةفىمجتمعهممنهايتألفالتىاليهوديةالطوائفتمنيفيخصوفيما

منجاءواالاا4!4ول30المارانومنعائلةخ!ينحوالىبالظهرة))ويوجد:فيقولمهمأخرى

وهمذلك،عنكظرةتقديمحميهموقاميهودتهم،عنالارتدادعلى؟جبرواقد!نواأسايا

علىاجبروافقد،معوزونفمعظمهمئمومنمالديهم؟جمعوراءهميخلفواأنعليهم!نالذين

إيعرائيلربأجنحةتحتالمأئاليلتمسواهناإلىواقارهم،وقدمواآبانهموممتل!قمترك

التىالمتخصصةالحدثةوالدراساتالمعاصرةالمصادرفىتأكيداتالتعريفلهذاونجد)2(((العظيم

الاعداء،الترحيل،القتلوفها:الاضططدصورمنلعديدبالفعلتعرفتالطثفةهذهأنتؤكد

ونظرأابمرانية)3(إلىاليهوديةعنالارتدادعلىوالإجباروالسجنهم،الحامةالملكإتعلى

ومنالجخفين(()"(.))ايهودا؟خينبعضمماهمفقداليهودىدينهمعلىالإبقاءعلىلحرصهم

تثررإذبات؟الحطماحبعباراتمعمتوالقةالطئفةلهذهالفكريةالاتجاهاتنلمسأخرىناحية

الدولةاجزاءوبعضأوروبالىبديخهمالمتخفينا"رانوانتضار(نإلىواليهوديةايهودموسوعة

منواحدعودةإلىايطلعاى-المثيحانةالتطلطتمنموجة(وجدقدالبلقانوخامةنيةالعط

ثمومن.التهدنةلىاليهودحاخاماتمحاولاتمتحديةأورشليمعريقإلىالسلامعليهداودنل

سىالسبالاجتماعىواقعهميعكسجذور)"(ذاتعميقةعدهمالمثيطنيةالنزعةبدت

فىبقيتقدالمارانوطئفةمنكروكانفيه،نشأواالذىالأندلىوطهمفقدواأنبعدالمئتت

وقدهـ.798.ام2949عامفىولهحح"4حلما3ولالاستردادمرحلةبعدحقالأسبالأالمجتمع

إلىإضالةكا!يمأهـفىشأ3*أ،5الجددالميحيينأوعح!ولهشأ303المرتدينباسمحينئذعرفوا

وأذئحاللملوتعرفون،بذلكئدانونبيهوديتهمتمسكهماكثفتمماوإذاالمارانو،مسيجى

7حلاث!3ا14ولهمحا)75+كله.هس!.،أ،.1710ة)(

.174ص،2ب،اططط،المؤيزى

كاه44أ.،لة."هأح04،.228."(2)

7علا؟3ا+4)هم،ح!ح()75ه.هاأح.،.0"1-67166ة.حآول13"هحح"هول."ك!743.لاول4عم3()

3ءح5503،3ء4+4،+ع3*س!ذح؟أأ+ح؟ا+أ44س!اح!ول.3533"ءلأ"مما.لا.3،.ول491)ر..916.0

.9هص،ايهوديةالأقيات:الصرىعدالوهاب)"(

.692-92هص،هباليهود.موسوعة:الم!رىعدالوهاب)5(



801

الم!ئرق،فىأشالمفربفىسواءالإسلاميةالمجمطتإلىلفىأوالهربفهمتمكنمنأماحصفا)1(

منيجعلوهذاالربانين،طائفةأبناءبينيخماخاصةايهوديةالمجتمعاتفىيخصهرواأنيثونفما

الإسلامية.المجمطتداخللهاوجودلافقرفةطئفةالمارائوطائفة

يذكرهملموإنكه؟كه)ع،الفلاشايهودمحغعنمعلوماتباتالخطمادةتففتوأخئرا

))قدمرجلروايةخلالمنبالظهرةوجودهأثاءعنهمممعقدوكان،الممىهذاصراحةعوبديا

منهمبهذاواتخذوابأعدانهم،أوقعواحينماأنوتففتا،أثيوياأحيثيوحناال!هنمملكةمن

تمأولنكمنفبعضولذاكعبيد؟ييهموقاموا،اسرىمنهمبعغئاالأعداءأخذالمظبلوفى،أسرى

وكانا،الظهرةفىمنهماثنينرأيثولقد.لهمملكيتهماليهوداستردوهاك،الظهرةإلىإحفارهم

يرىابىحثينمنكثروهناك)2(((الزنوجمثلالسوادداكقيكنالمافماإلاسوداء،بضرةذوى

،معروفغرزمنلىقودوا(جاو،قبيلةمناثيوبيونهمامليين،وإنمايهوذاليسواالفلايثاأن

فيماالتقاربذلكيقتصرولموجرافم.الفلايثابينالوجهملامحدالكبرالتشابهذلكويؤكد

وقد.الأثيويةالأرثوذكسيةمنالفلالئاعقيدةفىاقتباساتهاكإنماالعرقى،الجانبعلىينهما

عهدعلىالعهدتابوتانكالإلىتشررفهىالظرب،هذاثلوجودعلىالأساطرساعدت

تمخضوقدفيها،الملكتولىالذىالحيهمابنابنهمعالحبشةإلىالقدسمنالسلامعل!سليمان

المختلط،والزواجافجرة،ثلعناصرمجموعةتطورمنالفلاشاولئفةتكوينعنالانمهارذلك

)3(.الدينيةوالتعديلاتالحفارى،وايظبه

إلىتطرقعوبدياانبيدأثيوبيا؟فىاليهودجماعةميزتالتىالاجتماعيةالملامحأبرزهذهكانت

جيثالديارتلكفىجرتالتىوالحروبسىالسبالواقععلىترتبتإضافيةاجتماعيةجوانب

مماقملأهمتعرضانوبعد،الظهرةفىمنهماثنينبخفسهويثاهدكعبيد،الفلالثاأيعرىبيعاحزنه

استرادتقليدإبرازعلىحرصكالزنوج،السوداءوليستالسمراءبالبشرةكاتصالهمالسلالية

يهودكانولمايهودى.لأسراليهودغررملكيةتنكرالتىالشريعةمعتمشئالهمملكيتهماليهود

قياسهميصحفلا،بهوالجهلانعزالهمعنناتجأبالتلموداممافمعدمكانولما،دانشطمنالفلاشا

يمللموإن،منهمالتزاوجمنخوفهناكأنكطالأسر.منفداؤهميجوزفإنهوعليهبالقرانين،

ل!؟كااص!+7يلاءأول،لىع*أ3"11أ031+ول()،4.3،لأع4.،ساه+4هول،2991،".05.(1)

كاه4،أ،ل!،055حأأ."200.ر!-2ر09(3)

.33،56،47ص،لفلايثااديهو:يررد!جلاءمحمد()
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بينإضافئااجتماعتاكمزاالفلايثاشكلفقدالأمر،كمانوأياوالحظر.ايحريمحدإلىذللث

فعالثوالليهود،بيعهمقيأسرىأممهاجرينسواءإيلأنزوحهمبعدالظهرةفىاليهودجماعات

)!(.بينهم

ابعينأسراهممنباثنينلظئهبعدعوبديايذكرالفلاثاباليهودالحامةالدينيةالمعتقداتوعن

بعضففىالربانين؟أمالقرائينمنكاناماإذامنهماتعرفأنالمحيلمن))كان.بالقاهرة

بيوقمداخلاكرتوقدلابأنهيقرون(نهمإؤالقرائى،المذهبيعتنقونوكأنهمهؤلاءيبدوالأحوال

فهم،المعروفواقعهممعتفقوهذاربانون)2(((.وكأنهميدونأخرىأحوالوفى،البتيومفى

يوقرونالفلاشاأنمنالرغموعلىالتلمود.ثلالأخرىالدييةايهودكبعنشنأيعرفونلا

نأإلا،والزواجبايخانالحاعةال!ثرائععلىويحالظونالأعياد،بأكرويحتفلون،السبت

والسظرد)3(.الأشكبزلدىالمعرولةاطخايةاليهوديةعنجوهرىبثكلتخلفيهوديتهم

يهوداظصالاجتماعىابلفىعوبدياخطاباتكقدمتهامادةمنعرضهسبقومما

نموذخامشكلةالمدينةهذهداخلثملةحميغاكانتالمعاصرةوطوائفهمجماعاقمأنيتبين،الظهرة

تشيهل(نبمعنىجزنى،اوكلىبشكلإماالمملويهة،الدولةأمتدادعلىأخرىأقاليمفىقكرزا

(خرى،اماكنلىاوالحليلاوالقدسفىبآخرأوبثكللثيفالهنجدقدالقاهرةفىمجتمعهم

علىللوقوفيكفىقدبالظهرةاجتماعيا!ييمهمثمومنليها،لهمجماعةوجودحالةفىوذلك

داخلاليهودجماعةثصنيفمنتمكنعامةبمفةذاقاوالمادةهذا.الدولةداخلالأخرىمجتمعاقم

فتقومالظنيةاما،العقيدةعلىأساسىبشكلتعقدالأولىنحتلفتين؟صورتينفىالمملوكىالمجتمع

،الفلاشاهثما"رانوفيهمبماوسفاردىأثكبزىبينالإثنوغرافىالعرقىالتمنيفاساسعلى

الأمثلهوتعتنقهالذىالمذهب(نفهمطائفةكلزعمتلقد،الأولبالتصيفيختصوفيما

الحلاف(وجهمنبالرغمإنهإلىالدارسينأحدويخلص.اليهوديةالديانة(مولمناقترائاوالأكثر

كط،التوراةمنلريفةعثرةوللاثسقانةاستخراجعلىاتفقواأفمإلاوالقرائين،الربانينبين

ولكن)الأسباط(.عشرالاثنىوبنيهويعقوبوإسحاقويويئعوهارونموسىنبوةعلىاتفقوا

22صوا!كمة،الجثةالفلاشا،:عداللطفعلاح23؟2،2صالفلاثا،يهودإدري!:جلاءعمد)1(

)(

.9هص،ايهوديةالأقيات:المررىعدالوهاب)3(

كا!44أ*.055س!أا.".923.
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الفقهةالأموربعضحولالطنفتينبينخلافاتوثمةهؤلاء،سوىأحدبخبوةيعترفوالمالقرانين

التىالفقهيةالأموروبعضال!نوى،وايقويمالخمر،وحرمايةالصبت)1(،وحرمة،صالقصثل

معهمتعاملتالدولةأنإلاالمذهيةالاختلافاتهذهوركم.الموتىدفنوأسلوبالثطئر،تمس

يهوذا.باعتبارهمجميعأ

بينللتداخلنظزاواضحةدلالةحدودلهعوبديااستخدمهالذىفالتقسيمالواقعوفى

يثرقىهوماكلفلي!صئا،أمزامدتقب!ثكلاشخدامهمنيجعلالذىالأمركاصره،

علىصريحبشكل!الحطاباتصاحبحديثاتتصروقد.بالفربىاشكبزىكلوليىسفاردى،

سفاردإلاهملماأيفئا،إليهأيثارالذىالمارانووهمالثالثالصنفامااليهود.منالمنفينهذين

حينماأما.ذاتهالثنائىالقسيمإطرعنيخرجونلافهمثمومن،المسيحيةإلىيهوديتهمعنتحولوا

ماحبل!نوعليهالبلاد.هذهفىبمواطنهماثرنهمفقدافند،ويهودواليمنالحبشةيهودإلىتطرق

بعنمرهمإليهمي!ثر!ارة،عصرهلىالعالميهودإلىالإلفارةفىواحدبنهبميلتزملمالحطابات

والهند،وايمنالحبضةويهودالقدسويهودالقاهرةيهودبموطنهموتارةوسفارد،ألثكبزالعرتى

اتجاهاتهئبرزوهذا.الإسلايةالإدأو(وروبايهودمثللهمحفارئاتمنيفايستخدملمحينفى

إلىاللجوءدونالتمنيففىالعنصرىوالاتجاهالكسيم،لىالديقالاتجاه:امرينإلىتنزعالق

يكقالحالبطبيعةهذاانبركموالإسلاموالمسيحيةوالعربيةاللاتيةمثلالأخرىاثظفيةالظمر

الوسطى.العصوراواخرلترةاىالعمر؟مع

استخلاههيمكنالذىالمملوكيةالدولةفىاليهودبجماعاالحاصاكلأبالتقسيميختصوفيما

(ساسى،ب!ثكلوسفاردالثكبزبينالانوغرافىالعرتىالتصنيفعلىالقائمعوبدياخطباتمن

لممطلحىمرادفينباقير!وسفاردالثكبزمصطلحىاستخدامالعريةالدراساتفىفيلاحظ

لالأشكبزلكليهما؟الدينيةالأصولبينوثيقةعلاقةهاككانوإن)2(شرقيينويهودغربيينيهود

استمرازاوالبرتفاليين()الأسبانالسظردعقائدتعدبينماللسطينية،يهوديةلأصولعادقمتعود

.هاصممر،لىايهودتاسم:عدهتاسم)61

اقخداميمكنانهالأساذهذا.ويوضح221ا-2صا،2الهود،بموسوعة:الصرىعبدالوهاب)2(

واعر،اكسعالقرنفغفحقالغربيهودهوابظيقموفوعيكونحينوايثكبزسفاردمصطلحى

افماعلىلىفيوشرقىممطلحىنخدمف!تاذلكعداوليماالمحدد.بالمعنىإيهطالإيثارةنوديخما

المختلفة.اليهوديةوالهوياتايويعاتكلين!نعامانمصطلطن

http://al-maktabeh.com
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عثرالحادىالقرناواسطمنوبداية)؟(.بابلفىوتطورتنشأتالتىايهوديةالديةللظليد

عمقأ.أكثراليهوديةالمجتمطتبينالفروقأمبحتالهجرىاظدلىالقرنأواسط/الميلادى

تماكل(سبيل)علىاليهودلدىالظئعةالقديمةالملواتتأديةعلىمواظبظمنالركمفعلى

الملواتعلىطراتالتىايفراتعنففلآ،الأخرىدونولنفةتميزجديدةعلواتابتداع

الأشكينازىالمجتمعأعحإذالجاة؟مجالاتفىالدينيةاللوكإتاختلفتكذلك.الأساسة

الرابع/ابديينعئروالثالىالطلثرالقرنينفيمابينالياوغربفرنحاكالفىن!ثأالذى

مجتمعأىمنأبهرا!بقةالراسخةالأنماطعنالانحراففىوبدا،حداثةاكرالهجريينوالسادس

ىأأواللحمتناولرفضإلىالأتقياءالأشكبزاليهودمعظمواتجه،الاشاءاتبعضمعآخر

بانذلكوعلى(لثكبز.كرحاخاماتإيثرافتحتمعدأ!نإذااللحمعلىيحتوىط!م

الأضر،هذايعدهالذىاللحميأكلتفاالثكبزئايهودئايزورالذىايقىالسظردىاليهودى

علىيحتوىطعاماىتاوليرفضسفاردئايهودئايزورالذىايقىالأيثكبزىاليهودىولكن

لىالظرداليهودقامكما.أنفسهمعلىانغلاقهمإلىأدىمماآخرطعاماىكالبآأولحمأى

علىمرتكزأكماظصالمغلقتجمعهمتجكوينالهجرىالسادسالميلادى/عثرالثالأالقرن

ولم.نقيةسلالةمنبمفتهمعديدةجوانبمنالآخرينايهودعلىقفوقونأنهمفىالاعتقاد

فىمعهمالتواجدمنيثفزونكانواولكنهمالأشكيظز،ايهودمنالزواجفقطمعظمهميرفض

البداتلأسلوب؟قديمةتارخيةأسيعلىيهماليماالاختلافاتوتشن!دواحد)2(.مكان

فتعودالألثكبزأما،بابلفىوتطورتنشأتالقايهوديةالدينيةللتقايداستمرازاتعدالسظردية

دينيةدلالةوسفارداشكينازممطلطاكتسبهذالكلفلسطية.يهوديةلأصولألماسئاعبادقم

الأشكبزيعرل!القايهودىالدينميئأصبحت(نعليهوثرتب،العرقيةالدلالةجانبإلى

اثرتالتىوالاجتماعيةالحغطريةالمؤثراتلاختلافنظزاردالحظبينالألوفةالميئعنتختلف

المظاهرشتىعلىيكلبحيثالأحوالكللىنفسهيفرضالديننجديةالن!وفى)3(.الفريقينعلى

هوالدينعلىلقطيعتمدومحددموحديهودىانتماءعنلالحديثذلكومعلليهود.المصنفة

اليهودية.والأقلياتالطوانفعنيكونماابعدقامرحديث

.16.صوالهودية،ايهود؟شلبىعدالجلهل156صوابايات،الأعاد:العدىغازى)1(

.69-9هص،ايهوديةالأصوية:نور!ونوتنيكى،إسراني،ضاحاك)2(

9.39-2ص،الهوديةالأقيات:الصرىعدالوهاب)3(
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بماأيفاعوبدياخطباتمننخرجالظهرةفىاليهودطوائفتركيبعلىمقاالوقوفوبد

علىاليهوداعادمهنثمةهاك،المحددةالاجتماعيةالجوانبمنمزيدعلىالتعرفيكيد

ذلك،الصرفةبمهنةيعملونوالذيناقيريوجدالظهرةيهود))ومن:يذكرحيثفيهاالانخراط

مكافيهناكفليىوللاتجارفرد،أىأمامممؤحةالمظعاتأفرعبعضأنكماضخم،البلدلأن

حصرلابأجانبيلتقىأنللفرديمكنوهاهناثراغتزدادأنالسهلفمن.الظهرةمنلهأففل

ومهنحردتإلىعديدةإشاراتالجنيزةوثائقتففتوقدهذا(()1(،واللغاتالأممشتىمنلهم

لثهادةسواتبستعوبديايثهاداتتسبقكماوالففة)2(،الذهبصياغةأ!هالعلإضايخة

كذلك)3(،الحرفيةالأنثطةجمعيمارسونالظهرةيهودإنفيهايذكرالتىغتالجوزؤانالرحالة

مستوىعلىتجارتاابلادافضلمنتعدالملوكىالعصرفىالقاهرةمديةانتاريخئااكبتفمن

القسطنطينيةيهودمنكزااجتذبتقدالعصرهذافىتجارقاواتساعمصرثروةكانتإذالطلم،

والطايىلرنسامثلالأوروبيةابلادعنفف!لأوالأندل!،وحلبوموروع!ودمشقوبفداد

(وفحوكط-القاهر!فىالمستقروناليهودتمكنأخرىناجةومن،ناحيةمنهذا)4(،وغر!

مجالفىبارزادورهمجعلمماالدولةفىوالمالىالإدارىالجلأزفىالتغلفلمن-سلفاعوبديالت

.المالوسوقاقيرة

للعملأمامهممفتوحةالفرصةوجدتالظهرةلىاليهودجماعةأنعلىيؤكدماالشواهدومن

منالعديدوهناك.بالتإرةعملهمعنلف!لأوفنيينحرفيينالمختلفةالصظعاتأفرعفى

وبيعالعطرةومنها:كثرةمهنفىعملواانهمإلىوانتهتذلك،ذكرفىأفافتالدراسات

والأقمشةالمنسوجاتوبيع،والحبوبالزيوتوبيعوبيعهاالحموروصناعةوالعطورالأدوية

وبيع،الصبونومناعة،والحريرالبزوبعصناعةولى،الحارجإلىوتمديرهابل،الفاخرة

القالحرفعددانيذكرومما...اغ،الأخرىالفذائيةوالموادالفلفلا!هاو!ن،الوابل

نشاقوسبعينمائةعنلفلآ،يدويةحرلةوخحينالمائتينناهزتتدمصرفىاليهوداقهنها

4،كاه.،ل!أأس!."ه،.أ.228.")1(

ل!أع(أه.ول.3".!ولولع4أ4ء+!+حاول3،+س!أءه1051،0751!ه.)3(

ل500لأل!7ل!"أء54حا،ه".حأ04!!.02.()

.42ص،المصرىالمجمع:عاشورشد)"(
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محاذيروفعتأنهاذاكزاايهودباف!طهادالمملويهةالسلطةيتهممنهناكنجدذلكومعمها)!(،

الأمروهووالأمراء)2(.باللطناظصالإدارىالجهازفىالعملمنمنعهمأحدهاكانعليهم

ذلك.منالعكسعلىبلعوبدياخطباتفىصدئلهنجدلمالذى

وحياقمالمجطالإسلامىالمجتمعقبلمناليهودمعاملةعنعوبدياسجلهماإلىاتقباإذاأما

وا!بناللحم.ثل،ضرورىشئأ!ابتياعاليهودىإم!ن))وفى:إلىيثرفهوبالظهرةايوية

شارعفىئباعشئكل!نلقدإليلا،ئخاجالتىالأشاءجميعوكذلكوالخفراوات،واسمك

منكلألأننظزافقط،السبتيومفىمنازلهم!اخليطبخونفاليهودالمدينةهذهوفى...اليهود

منشئكليشترونثمومنكله،الأسبوعمشفولونسواءحدعلىءوالش!الرجاد

بينمنفقطالربانينئفةطعنكتبتقدالسابقةالأسطرأنبالملاحمظةوجدير)3!((.السوق

ثم،السبتدخولقبلاكرعلىووضعهالقدرإعدادلهمأجيزأنهمنيششفوذلكاليهود؟

القالأطعمةاكلحرمواالذينالقرائينمنالعكسعلى،الحبتاثناءإعدادهإتمامعلىيقدمون

هذاقفاء!ضلوناليهودكانوفى،السبتيومدساخنةأكلهابغرضالنحومذاعلىطهيت

كانتفقد)"(،للصلا!المعبدإلىالذهابعنفف!لأالمنزلفىوالراحةالأسرةأفرادبيناليوم

فىلان!ثغالهمالسوقمقابتياعهدونلأنفسهمبأيديهمالططملإعدادأيفتا(مامهممتاحةالفرصة

السلطاتمماحخلالمنالواضحةالاجتماعيةالقيمةندركأنهناولناباعمالهم،الأخرىالأيام

عملأ!نلوحتىللعملفيهيذهبونلالهمكطلةالسبتيومباكبارلليهودالمملوكىوالمجتمع

اقلية.كونهممنالرغمعلىلهمبالنشةاليومهذاقدشةواحترمواهم،خامئا

قيامعنتحدثعوبديال!نالاستثنايخةالفرائبدفعحيالالقاهرةيهودبوضعيعلقوفيما

قطعةالفوسبعون))كةقدرهاضريبةبفرضالعثمانيينلقتالمنهاستعداذاالمملوكىنالسلط

ل!5أأعأ+،3.!."!لم!ح4أس!44+ولح،ل!5هحأ.+ح75).أ"461.74.00.(1)

.9506.ص،مصرلىايهودتاسم:عده3تا

ع!3،ع!+هلا،37أح"ح-محازلاأ؟معول!5حاولء4ألاه5اح303أ!أولس!5زلا34لا!لاحس!لماهز!3اءأ،س!،ء!()2

.5310.8،391

4،كا!"،أ!ه..أأح".228.0)3(

.512مى،فياللىالفكر:ظاظحن؟048عى،2ب،الخطط،المقريزى)"(
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لاطهو!نوكذلكوالربانين،،والقرانينالصامريين:أى،الظهرةيهودعلىالذهبمن

)1(((المبالغمنالفخمالقدرفذابتحملالحل!نعىفقدولذا،والعربلنصرىبابسبة

ايهودرنجىأحفرقاتاىنالسلطإنتذكرإذذلك؟يؤكدبماالإسلايةالمصدروتفيد

تحأولهذاوكانيين،العطل!لالجي!لتجهيزاللمنبمبالغوألزمهما،النصارىوبطريرك

أخذهعماففلأ،الناس(عيانمنوغرهم،والمغاربةالفرنجتجارمادر))فقداكل!ممادرةباب

والبيطرستان)2(((.والمدارسوالأوقافالأملاكأجرةمن

أوجدأنهعلىالإسوبهذاالأموالجمععلىنالسلطإقدامابىحثينبعضفسروقد

ضفوطالذمةأهلعلىمارسواحيثالإسلامدولمنغررهاعنالجراكسةدولةميزتخصوصية

)"(دينىبدافعيكنلمذلكأنعلىالتأيهدمعالث!دة)3(.وقتخاصةثرواقمعلىبالاستيلاءشتى

يعدالممتل!تبعضومصادرةالغراماتلرضأن؟مهمينأمرينالاعتبارفىنفعوأنلابدلكن

دولةانكذلكفهم)5(،الأثرياءخاصةالمسلمينليهمبماالمملوكىالمجتمعطوانفجمعشولأمزا

علىالأخطرمنمجموعةإلىإضالةوالمجاعاتالطبيعيةالكوارثمنسلسلةشهدتالجراكسة

الحربىالاشعدادمعهايحتوجبكانالمتوسطالبحرعلىوسواحلهاالعثطنيةالدولةمعحدودها

زلك.لم!فحةاللازمةالأموالتدبريتطلبممالهاللتصدى

السلطانمماليكبان))أخبرثعوبديا:يفيفأيفاليهودالمملويهةتالسلطمعاملةوبصدد

وهذا(،الظهرة)خارجاليهودىالمعبدإلىالمؤدىذاتهالطريقفىلخيولهمالعلفبتقديميقومون

شأنشأنهماليهودواذىضربعلىالآونةهذهلىالمماليكاعتادحيثعيهمدا!خطزايثكل

الدراساتإحدىتخلصالشأنهذاولى(()6(.الأذىلهذاايفئايتعرفون!نواالذينالعرب

يتعرفوالمالمملوكيةالدولةفىايهودانالوسطىالعمورترةاليهودمعاملةعنايخمصة

كاه44أث!،"055ح،أ.".023.)(

.94،2203ص2،بالزهور،بدانعاياس،ابن)2(

ح!كة53ول،يلا4مملاأحح.محا3زلأأ3محولء!4ح.105ر5.(3)

.264صيك،المطصلاطينعمر:قاسمعده3تا(يفأ:انظز

نفحه.)،(

)(

)6(

ول3للا4عول("15عولح،م".059

44؟هألألة،!.س!(أ..."123.
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لقيهالذىالقيلالففأنتوصحالدراسةتلكعلىوكانقيلآا(.إلاعنفأوىدانيةلأعمال

فمعاملةوهكذا،حدوثهحالةفىفردىبثكلالمملوكىالثعبعمومفهيعالىأمزاكاناليهود

إلالعوبديا،مرضةتكنلموالاجتماعىاددىبضقيهاليهودقايتاىسلطنهمعهدعلىالممايك

فىإيهخلصماوهذا،عامةبصفةلل!ثعبالسلطةهذهمعاملةخلالمنجاءذلكأنأكدأنه

؟ثقلقدأنهإلاايهود،تجاهعداءهناكيكنلمالفترةتلك))وخلال:قالجثخطباتهآخر

غكلوأولئكالعربمعذاتهالث!لمفعلعلىأقدمال!لطنأنبيدابىهظة،بالضرائبكاهلهم

المملوكى.المجمعوطوائففئاتجميعأىأرافيه)2(((،يقطنونال!ين)النصارى(المختونين

منطقةجثممرمنالثرقيةتالج!حيثالقاهرةخارجاليهودحماعاتأحوالعنأما

ميسولامالرحالةذكربلبشالحديثطلوحينما)3(،يهوديةاسرةعشرونسكنهافقدالحانكة،

فقطقدئمافيهاإقام!تهمإلىبالايثارةعوبدياوا!ى،اسرةكسينمنتتألفيهوديةجماعةبهاأن

وكذلكغزة)4"حقالصالحيةمنالممتدةالمنطقةكلكيقطنيهودىاىيوجدلاأنهعلىمؤكذا

ينغ)الممجتمعهمعنؤكرفاكايهودذكرياتمنوجانبالأحمرالبحرجهاتعنتحدثحينما

)5(((.هناكإلىوصليهودئاانمسامعىإلى

نلسطين:فىايهودجماعات

بالجناحباتالحطخلالمناليهودمجتمعاتلىالاجتماعىابعدلتظولالدراسةوتنقل

لفلسطين،الحغارىلكريغإضالةسشكلالذىالجديدليهاولعل،المملوكيةالدولةمنالثرقى

اولىوعن،التدوينفىاقمامهجلفأولاهاسقره،ومهجرهمنهاجعلعوبدياو(نخامة

فىممنأكرويهودميحيينكاأنصرةالمطالممادركذكرغزة،مجتمعجثهناكاليهودجماعات

والستينالحمسينمابيناليهودمنس!فاعددانوأفافعوبديا،عليهأكدماوهو)6(،القدس

)؟(

)8(

)3(

)،(

)(

)6(

حح"هول،ول،"ل!."لاولس!34ح3ء3أولحلألة4س!3ه33،،8+حلى3*حأ+،لأحل!أ44!اولح!8!3".96.10.

4400ألالة"055حأ،..052.0.

ا"أ4.،132.0.

ولح5"ول11+54م175(ح!،055حأ01،".571-6440.761أث!3؟055حأ01"ه".2ر2-2رو.

ا؟أ4،".623.
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وهكذابه)9(،الحاعةوألحقولالمنازلتحيطهجثجميلولبههصغزامبذايميكونوهم،أسرة

الديموجرايخةالحريطةتفرعلىيؤكدمماالوسطىالعصورأواخرفترةايهودمنجماعةغزةسكنت

المجمعمماحةقدريظهرالذىالأمر)2(،الميهالسيطرةوقتعليهكانتعمالفلطين

بالصلييين.مقارنةاليهودلطنفةمنحهاالتىوالحريةالإسلامى

شيئأوزكرالجحايق،تمطينالحليلبلدةفىالرحلةرفاقمعرحالهعوبدياحطأنلبثوما

إلىمقسمةوالبلدة...الجلمنحدرعدتقعمغرة))بلدةبأفا:وصفهاحيثعمرافاعن

المؤرخينأحدوينسب)3(((الزيتونوايثجارالكرومبساتينمنعديذاالخليلوتغمهذا،شطرين

معالمأنبيدالأنجياء،مفارةحولسوزاتثييدهالسلامعليهسيمانابىإلىالبلدةعمراناساس

بلدةإلىالمنسوبالرامىيوسفيدعلىالمحيحالشدعهددإلاتضحلموتخطيطهاالبلدة

مرتفع)البعغهامدينةبأفاليهاعوبدياإثامةوتتثوصفوعدتكوسعت،انلثتوما،الرامة

غردوهى،وادىفىفخففىوبعضها،يسلون!سمىالمسجدشرقىوهىجبل،راسعلى

بعفهاالمديةوشوارع،المنخفضةالأماكنعلىمشرفكالب!العلوفىالقءوايهماكنالمسجد،

العامةالملامحيحددانقصروتتلىنجحعوبديالمانالقوليمكنوبذلكوعر)"(((وبعفهاسهل

هذهمواطقعندوردمامعالاسلاميةالمصادردوردبمالهاوصفهلاتفاقنظزاالحليللبلدة

سة.المقلىلديارا

.اسرةعشرينعلىتثتملانهاالبلدةعنباتالحطلىوردلقدالحليلفىالهودجماعةعنأما

انهمإلا،دينهمعنالار!دادعلىاجبرواالذيناوبكسلالةمننصفهم!نالربانين،منكلهم

اليهودية.عنارتدواقدكانواالذينالمارانوطاثفةهناوالمقصود)5(((اخرىمرةإليهعادوا

)6(اخرىمرةالردةمنالمسيحيةيعتنقالذىاليهودىتمعشرعيةقاعدةوجودرغمأنهويلاحظ

44؟ه،ل!أأح.هههـ.ا.232.0)1(

اعدادهمعنايطيىبنيامينالرحالةقدمهاالقالاحمانياتفمنغزةليهودوجودعنذكريرد!)2(

هـ.956./ام731حوالىزحتلىتولهاالتىابلادد

ه؟4،أ!ل!"055ص!أ01"33.200-2ر4.(3)"

77.ص2،ب،الجيلالأدىالعيمى،ايمنابو)"(

)(

.91ص!2،الاصريلى،المجمععلى:حينلؤاد)6(

كا!؟4أل!"055حأ.20،1.ر4.
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الحيليهودالعددىايقريروهذاديخهم،تركعلىأجبروالأفمالطئفةتلكعلىئطقنمأفا!،

إلىعوبدياذهبوحيما.أعوامبضعةفذيزيد)؟(أوأسرةبعشرينتقديرهمتمجثعليهقفق

مجتمعهاعنسطوزاالآضرخطبهفىدونهـ.598ام.ا594عامفىأخرىمرةالحلل

أعدادأنإذ،القدسفىإقامتىمنأمحرقلىإلىمحببةالبلدةهذهفىإقامق))إن:فقالاليهودى

هناكويوجد.بالقدسالذينأولئكثليعننليسواوهمطون،أنهمكطقليلةالخليلفىاليهود

وأمسلمينهمفيطيندسولاعيهم،مقصورقاءفىجميعأيقيمونيهوديةأسرةعثرينحوالى

علىالمجتمعهذافىثاتةظلتاعدادهمأنعلىمنهتأيهدفهاكوبذلك)2(((الناسخالةمنأى

لمعوبدياأنبالملاحظةوجديرتير،دونايلادىعشراظمسالقرنمناكسعالعقدمدى

سبببزوالأنهيعنىوهذاا"رانو،من!نوانصفهمأنالحليليهوداكنيةإشارتهفىيكرر

لجوئهمبعداليهودىديهمإلىعادوافقد،الأسبانيدعلىمجبرينال!ثولييهةبدخولهمارتدادهم

والاجتماعية.الدينيةباطريةفيهلينعمواالفلسطينىالحليلمجتمعحيثإسلاميةمجتمعاتإلى

بمحبةجديزامتجانئامجتمغامنهاجعلالحليلداخلالربانينطائفةمناليهودجماعةكلوبألف

.بالقدساليهودجماعةعنففل!أنبعدلهعوبديا

يسمكبلوناهلهاكانإذ،الحليللىعوبديانظرلفتماالثهرمنكانتاجتماعيةظهرةوثمة

مجاورةوأرافيحقولمنتفهومااطليل))إن:يذكروعنها،بحفاوةوالأجانبالعربزوارها

أخرىبقوياتوربماوالعدسالحبزتوزيعيتمإذالحليلىاالحرمأىأالأنبياءمغارةعلىموقوفة

وقدالحلام،عليه)3(1(لإبراهيمتكرئماوهذا،منهمكلعقيدةبينتمييزدونيومكلالفقراءعلى

يأكلون!نوا)حبرون(الحيلارضفىاستقرواحيشماقدئمااليهودانالإسرائيلىالتراثفىرود

والفولوالشعروالحنطةالعدسايفئاالظجذلكمنو!نوكرومها.وحدائقهاحقولهاتاجمن

7علاث!5ا4)ولهمح،)75،،3.ههأح85.10.1.4أ9)

44؟هأ،يلا."هأح.أ،"..924(2)

أ؟ا،2334.".)3(

علىوقفأالحيللىواب!اتينالحقولمعظم))كانتذكربأناباخينأحدكديلىوماعلىالأمرالت!

الحقولهذهريعمنوابصرىوالهودللم!لمينيوئاالمأكولاتوكالةابخزتقديميتموكانايهود،

نفسهالباحثأنبيدالإبرايمى،ماورعلىمحوسة!نتالأوقافأنهوعوبدياماقمدهحينلىتين((واب

.701ح4،93صالمملويهة،ممرلىاليهودالوقاد:عاسنانظر:.إضافونممدرينإلىايتنادهإلىيثر
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عوبدياأنهاالواضحومن)1(والحلوالحمروالزيتوالجميزوالفبوالرمانوالتينوالزتون

يكرم!نكدمااللامعليهإبراهمإلىبأصلهاترجعالقالحيلمماطأوالحليلف!يافةإلىيثر

الجلادى/الطثرالقرنفىالمقدسىإلثارةوتعديوم)2(كلفىبعدهسنةمارتجثبإططمهضيفه

بلدةأيقمدالقريةهذه))وفىيذكر:إذالفبفةهذهإلىالإيثاراتأولىمنالهجرىالرابع

منحف!رمنلكلبالزيتالعدسيقدمون،مرتبونوخداموخبازو!خدانمةضيافةالحل!لأ

تميمووقفإبراهيمكرم(قرىمنأنهاكسأكرويظنأخذوا،إذاالأغنياءإلىوئدفعالفقراء،

فترةمتفمنةقرونالحمسةطيةبدورهاتقومالفبفةظلتفقدوعليما)3(((وغرهالدارى

توزيعيتمكانإنهذكرالذىمناحمبنيثولامالراومنكللفهدهاوحقالمليبية)4(السيطرة

مقدزافطموبثكليوئاوالحضراواتاللحوممنك!تإلىإضافةرغيفالفعشرثلائة

قصرالذىعوبدياالرابىوكذلك)5(.المسلمينكبرعاتمنيأتيهاذهىدينارآلافبخمةثمنها

توزيعأناوضحانهبيدوالحضراوات،اللحمدونوالبقوبتاطبزتوزيععلىالضيالةنضاط

ظاهرةثثكلالحليلفيالةف!نالأمركانوائا(جانب،اماهالىسواءالجميعكلالوجبات

!ا.الثلاثةالأديانمقنقىوانتفاعثركةنظزابالعالميةتمففريدةاتجماعية

جماعاتمناىإلىالحطاباتصاحباليهودىالمشوطنيتطرقلموالقدسالحليلبينوما

ذاقا)6(،المسافةبطولمكرقاتيهوديةبيوثاتسبعةوجودالمعاصرونسجلحينفىاليهود،

وعلىواحد،يومبرحلةالقدسعنتبعدالتىالحيل))غادرناليذكر:كظبتهعوبدياويستأنف

عليهتقعتليوجدالقدسإلىللمسافرايمنىاليدوعلى...رايثيلمقبرةبعدمنكبداالطريق

يهتمولمال!ثوليك!للكهنةكنيسةوالا...مغرةبلدةمجردوهى"!ا،لا!!،ولس!لحمبيت

.194ص،اليهودىالمجتمع:يثودةزكى(1)

.ب-041رتمورقة،نحطوط،الغرامثر:ايدمرى)2(

.731صالقايم،احن:الثرىالمقدسى()

علىريعهامنالمرفرريهواكادت،الحيلارضمنقرىعدةالمطوهذااتطعقدعمدالرسولو!ن

احمديد:و!عيقتحقينالدارى،تميمخبرمعرلةلا!رىفوء:المقريزىانظر:الابرايمىالحرمزوارا!ال

38.ص،.م6791/هـ.ا693هرةالظ،ايأولىالطبة،عايثور

.176ص،الأولىيكالمطدولة:العمرى)"(

7ح3؟لاا41+5آ157ءأ،،0553حأأ.،681.0.(0)

7!ث!3لاا1+54آ175(+-حهه.حأأ.،981.0.(6)
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الزراعةبايربةوالإشادةالحجهكبرال!ومباتينرؤتهبذكرسوئالقدسوعونهحتىكلوبديا

الزراعةمنميةبأنواعفقطبالتعالهمغرفوااليهودأنالقدممنذالمعروفومنأتجته)1(،لتى

وفىوتجارقا)2(،الحمرربمناعةالمرتطةالكرومزراعةمثلخامةمهاراتالطدةفىتطلبلتى

المقدسةالأرضلكروموصفهفىالمحوطنمصداقةمدىعلىالوقوفايإمكانفىلشلواقع

يمكنلاكط.الأرضلهذهالثهمباركةفكرةتجسيدفىرعهإلىذلكيرجعفقدحجقا،أكبرأفا

اث.آنذاابتينهذهبزراعةالاضطلاعلىالمعاصرينلليهودمادوروجودنتثفن

محطهفىعوبدياوصلهاالتىالقدسفىاليهودجماعةعنللحديثسنحتقدالفرعةهىوها

الألثكياز،بأحدالتقيشاحيث...القدسبواباتإلىوصلناأنلبظ))ومايذكروعهالأضرة،

.ولل؟ه!4كولرمبانويعقوبالرابىاممهإيطاليافىتعليمهتلقىقدكانرجلهو

والقدسالفمح،عيدفترةطوالكدهضفاوبقيت،منزلهإلىمعهفأخذلأ،شأ)3(ا!،؟وله)5

تكنلم(نهاإلىالإلئارة(كررأنإلىتحاخاولست،الحرابيعمهاالتىالمهجورةالمناطقأكرص

وبذلك)"(((.ملاطأوخثبمنوليىالحجرمنمبنيةالقدسومنازل...أسواربأيةلاطة

:قالحيثسنواتسبعمنذزارهاحينالقدسمناحمبنيشولامعينارأتذاته!حساس

والقدس...حزئاقبىاعتصرهناكالحرابرأيثوعندما،القدسالمقدسةالمدينةإلى)وصبا

اكطقمنعديدهناكوك!لكجوانبها،بأحدصغرواحدسورسوىأسوارأيةهالش!نالط

الإتقانبشدةوصفهاحيثالحجارةمنمبانيهاأنفىعوبديامعميشولامويتفق((.ومحطمةدمرة

التىالمدينةرأىحينمابالمرارةإحسالئاسابمهمنأقليكنفلماليهودىالطلباما،الجودة

دعاماتبلا(قيمتأبيتهاأنعلىمؤكذامهجوزاالمقدسالت!نينماأطلالمجردأمامهلت

))وبدلأمرتفعةكرفالأبنيةولذاثمه،لفلوإقامتهافىالحضبيتخدمولم،حجارةمنأنهانيث

ابواليمنالمطمررآهاحينفىغرف)5(((تأوبخمىمحاطواحدلناءحولابلأتقامذلكن

وبعفه.علو،علىمرتفعالمدينةبناءوبعضوأوديةجبالبينالظءمحكمةعظيمة))مدينةميمى

4،كا!."5!،ل!أ2."!.،أس!ر.4)(

.21ص،ايهوديةالأقيات:الصرىعدالوهاب)2(

انظر:،أكاط،"5+،+ه"!ح!بومانوالرابىآخر:برلعبم!يكتب)3(

+374!هاأ،+عأكاما،"ول7"هم،+هح(،).4ء413)ء7،معث!حادمهمأكا!،ول4ء43،57؟.94.0

4،6ةه"،؟."هأح،.أ.234.0"2ر.6(،)

7ع3؟لاا1؟+مه175،ع،055،3حأ(.."105!9!491"ول3ول4ع+5،4صأس!ءول،م".9.68).(0)
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ابخففة،الأماكنمندونهاماعلىمشرفةالطليةالأماكنفىالتىالأبيةوغالبواد،فىمنخفض

بنىوقد،قديمةأبخيةأسفلهيوجدالأماكنغالبوفىوعر،بعفهاوسهلبعفهاالمدينةوشوارع

ثمومنالأمطار)1(((منيجمعماءهالأنالءلحزنالمعدةالآباركثروةوهى...ستجدبناءفوقها

عانم!ثاهدةكانتأفارغمبعينهلشىقاقفةرؤيةإيجادفىالنفسىالطملتأثرنلحظ

عل!كانتالذىالواقعنحالفينخربةشاحبةالمدينةإظلأرعلىايهودالرحالةحرصإذلأعحاها؟

عوبديامنكلآجعلالذىللحدابفسىالظثرفىالديندوريبرزوهذاعمورها،معظمفىالمدية

إسرانيل.بقأيدىعلىالمديةعمارةليهتتمالذىاليوميأتىأنيأملانوميسولام

عنها:تالحيثالمديةكلتالقذاقااكحبةعوبديالرؤيةتخفعفلمالقدسأسواقاما

أجبلصهيونجبلسفحعدتفعتزالمال!نها،بالمدينةالمالذىالشديدالدمارمن))بالرغم

...قبلمنلاءهايماثلكاةابذاازلموكألأ،رايثمااجملمن،طويةاسواقأربعة)3(المكبرا

باقيرالخامةالد!كينحيثنحتلفةبيععلاتإلىمقحمةوهى،الأنواعيثتىمنبضائعوتفم

يباعوكذلكمطهئاالطعامكانالأسواقهذهإحدىوفىالحظر،بعواسواقالتوابلودكاكين

للحرمالمؤديةالطرقجانىأحدعلىبنؤهاالمسلمينأنإلىايثارتدميشولالمالرابىو!نالحبز((.

عندأوضحومفاالأسواقلهذهنجدبينمااقيرة)3(((،انواعلجميعمحلاتها))أقامواحيث

))القطنينسوقمنهافكانبنائها،وإحكامحشهاعلى(كدواالذينالمعامرينالمسلمينالمؤرخين

كثرلىمئلهيوجدلموالاتقانالارتفاعغايةفىسوقوهوالفرب،جهةمنالمسجدبىبابور

ويليه،الغربجهةالعطارينسوقوهى؟الأخرىالثلاثةالأسواقإلىالتعرضتمكماالبلاد((من

يروالمافما!فرونذكر))وقد.الشرقجهةالقماث!سوقثم،الوسطلىالحفراواتسوق

لبيتالقا!سنمنؤلكوانالبلدانمنبلدةفىوالبناءالترتيبفىاللاثةالأسواقمثل

لىيهوقعالذىالتناقضيفسرمبرزالنفسهيجدانمنعوبديايتمكنلموهكذا)"(((،المقدس

القدسلأسواقالأضرالوصفهذافىوهواوالعمرانءباب!واسواقهابالحرابالمدينةوصفه

المدينة.عنحدثهممدقويؤكد،المسلمينمؤرخىمعيمق

.هصه!2،،الجيلالأن!:العيمىأبوايمن)1(

عدالجلاعلىمنأكبراللةقالتالتهرفىالح!ببنعمراطيفةلأنالمكبرجبلباسمعرف)2(

24.ص،والقدسالهود!وح:سيمان؟القدسايلام

كا!44أيلا،ه".حأ01،ه".2ر73216ة7س!5"لاا1+4آه75كااعلا0551حأ،."0191()

.42صوالقد!ر،الهود:!وحشمانايفآ:راجع5؟0ص،!2،الجيلالأنس:العيمىابواليمن)"(
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القدلربواباتياحدىملحقمدخلعبرالمقدسةالمدينةدخلقدعوبذياأنالمعمدومن

هذهمماح))يحملونس!نهوكمانهم،خاصحىإلىيؤدىحيثليهودتخممهتمالريخسية

أحوالعنأما.القدل!)1(وصولهحينالمدخلهذاسلكقداليهودىالطلب!نإذ"البوابة

قبلمنحتىعهاالحديثفىشرعفقدعوبديا،خطاباتثايافىالمديخةفىالاتجماعيةاليهود

قبل-أعدادهمقدرهـحيث398الآخرجمادى3ام/488عاممارس25فىإياهابلوغه

انرحالةوكانتدريجيأ)2(،التراجعفىأخذوا(نلبثواماالذينأسرةبلاثمائة-الظريخهذا

آلافبعشرةالمسلمينالأهالىعددقدرحينفىنسمةوخسينبمائتىأعدادهمقدرقدمي!ثولام

بينالظملةسنواتالحبعقبلمنحتىتدنتقدكمانتاليهودأعدادأنيعنىوهذا)3(نسمة

فىاي!وديةالأسرةمتوسطبأنالعلمفوءفىإلي!عوبدياوومولالقدسإلىميضولامرحلة

يوحىمما-ذكرهسلفكط-الرادخمةاوأربعةمنمكونمقدسيةأسرةالسبعينمنالشرق

ظهرةإلىادتقدعاديةغررظروفأهناك(نيعنىوهذا،المزةهذهخلالأعدادهمتدنبثبات

،ميشولامرحلةتاريخهـ.886ام./481عامتبلماإلىترجعالقدسيهوداعدادنقمان

أشكبزوجودإلىإشارتهخلالمن(نهإلاالمديةفىلطئفتهميحرضلمعوبدياأنيلاحظكذلك

الذينالقراثينطائفةعنلفلأربانينفمتأفاليعتقدالفرب،منالظدمونايهودوهمبينهم

بالظهرة.تواجدهاثناءعنهمتحدث

تولواممنكثذاالمديةعانتالقدسعوبدياوصولعلىالسابقينالعقدينخلالففى،وبالفعل

هذالىمؤسفةتفاميلىالعليمىابواليمنباويشرحقايتباى،الأثرفنالسلطقبلمنإدارف

السلطنةلاعتلائهالتالىالطموهوهـ.0873/أم946-1468عامفىيذكرإذالصدد؟

السلطةونائباكجى((بك))بردوالحليلالقدسالماوالمقصودالحرمينناظربينالفتنكثرت

الأحوال))تلاشتحتىمتخاصمينلريقينإلىالأهالىوانقسمالعثطلى(())دمردالقالمديةعلى

الناظرعلىطراتالتىالتفراتورغم((الطريقوظعالحراقمناكحسوكثرتوفحضت

./أم!47عامفىجقمقالأصرالنيابةتولىإذتستمرأنتمألاالمدينةفىالفقأنإلاوالنان!،

عامولىاثكل.منمزيدفىلتشبالظجر""القلمبالظريخيةالممادرفىالمنعوتهـ.877

علىاطكموطأةزادتأنتلبثولم،القدسفىجديدمنالفقوقعتهـ.885ام.ا048

)1(

)(

)3(

ول3ل!4ءولا،13س!ولحم،05905

كا!44أ،لة."ه.حأ1...9220.

س!7لا"5اول،1آهحا)75،!م."هأح.1،.98.10
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))وأكثرظلمهفىتمادىالذىهـ.198ام./486عامفىالببةبكخفرالشفىتولىالمدينة

قافىمعوالتواطؤبالرلثوةواقم((مزعجةمهولةأيامآو!نت...ع!الشكوىمنالتس

تحرىوكدما،الأوقافعنالرشوةبأخذالحرمينناظراتهمكطذلك،فىاللكىالقدس

ينايرأواخروفىوالظفى،بكخفراكثبعزلتمبيمااستقالتهاكظرقدمالأمرالحلطن

الثريفينالحرميننظرةفىالأشقرإينالدواداردقماقالأمراستقرهـ.398مفرام.ا488

لكباردفعهعماففلآالسلطانلحزائندينارآلافعشرةبذلبعدوالحليلبالقدلىالحلطنةونيابة

تلكوفىنجر((،))بظلمأيغاهوومفحيثو(بثعهاالأمورأقبحمنذلكو!ن،الموظفين

السلطن!ربةاسحداذاالرجالتججهيزنالسلطبلادباقىشأنلثأفاالقدسانهمكتالآونة

حالظعنففلأالقدسمنهاعانتالقالبسيةالظروفيمثلذلكوكانالعثطلأ)1(،بايزيد

كرةمعظمابحوهذاعلىالقدسحكاملادإلىوإضالة،الظالمينحكامهانرتحتابىنصة

01873ام946عامىفىالبلادعنالمطراحتباسبلةالطينزادفقدقايتباى،الأشرفسلطنة

وباءتفشىذلكعلىوساعدالأسعار،فىلاحقغلاءإلىأدىمماهـ.0198/ام486هـ.،

الذينعددإنوقيلهـ.،873ام./946عاممنبدايةطويلةولمزاتمراتعدةال!عون

وردتلالثةناحيةومن.المائةعلىزادالواحدايومفىالطعونجراءمنحتفهميلقون!نوا

اكلحيثمتتاليةموجاتلىهـ.01988ام484عاملىالمدينةإلىالجرادمنكثيفةاسراب

..والحفراواتوالزرعالكرومثمرة

بالقدسوالأمرالثتد))وفيهاهـ.0498/ام948عامفىقيلحقاشدهالحالسوءوبلغ

كلوالشعردر!،ثلاثينمد)2(كلبالقدسالقمحسعرفوصلالأسعار،وغلتوغر!االحليل

)"(((المملكةجمعفىعائاالفلاءوكان)3(.دراهمبأربعةرطلكلوابخز،درفاعشرباثنىمد

.343-82،892،813،432،933هص،2ب،الجيلالأن!:العيمىأبواليمن(؟)

انظر:وللمزيدجرائا،281حوالىياوىالمد!نافجرىا!دسايلادى/عراكنالقرننذ)2(

ام.،759،عمان،العلىكاملد.لرجمةايرى،ابظمليعادلهاوماالاسلايةوالأوزانللالم!ديرت!:

74.75-63،ص

الرطلكانالوسطىالعموراواخرولر،القطمن1/051يعادلبمااوقيةعثرةاثاأساسأالرطل)3(

المرجعفايرهتى:انظر:جرافا،وثلاثينمائةيحاوىلكمانالدرهمأما،جراماتوثمايخةأربعمانةحوالىيحاوى

.31-03ص،الابق

933.،232-8292،هص،2ب،الجيلالأنس:العيمىأبوايمن)"(
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قدومعمثةالأوبنةوانت!ثارالطبيعةوقحوةالح!موفسادليةالسبالأحوالاجتمعتوبذلك

.!القدعوبديا

ظلفىمشاكلهممنكثرعلىيدهوفحبالقدساليهردجماعةبينعوبديامكوثبمجرد

ألعرة))سبعينبلغواحيثأعدادهمتاقص،حظهومما،المنصرمةاتالسنرفىعاشوهاالتىناةالمط

وطةتحتوذلكفقزا،القدسفىتع!شالتىالطبظتأشدمنوكانوا،أسرةآلافأربعةبينمن

لذلكونتجة!"+)1(،ام!34!حالضيوخهؤلاءبفعلكماهلهمعلىالأعاءوتفاتمالضرائبتفخم

ثماممه)2(((إلاكنةلهليسبثرمجردهوالذىذلكموأيفئاوافءالبؤيعاءسوىهايبنلم

أسرةتوجدما))نادرأ:يخقولايهودبينالمي!ثىايدلطمنعورعنالحديثإلىالمستوطنتطرق

يطلقكاملعامطوالالحبزتولرأنيمكنهاالتىالأسرةانحيث.الأساسيةالاحتياجاتتعوزهالا

والأراملالمسنينمنكبرعدديوجدبالقدساليهودىالشعببين))ومنيخة((.أسرةعليها

نأإلىيبلغالذىالحدإلىأخرىوبلادوالبرتفالوأسبانياألمانيامنوهن،يعولهنمنلاتجدناللالى

فىعوبديانظرةعمقملىىتبينوبذلكواحلى)3(((إلىشعةللرجالبالنسبةافءعلىدتكون

اليهود.رحالةمنمعاعريهبينمتقدمةمرتبل!فىيفعهبشكل!لهاوتحليلهمور19

انقمتكردالائتىقبانلهممنكلعدديفخمقظزااليهود؟كدالديهأصولهلهشيخلقب)1(

دورلعبرا))الذينيرافي،ققالثيرخمجلىفهموثكونشيخ،فهاكلترأسعثانرةلىفهاالواحدة

المجمعثودة:زكىانظر:(خرى((0ناجةمنلهااظفعينالحكومةوبينناجةمنعثانرهمبينالويط

.171ص،!-االإسرانيى،المجمع:علىححنينفؤاد؟174ص،الهودى

ماعادةتواجدهمأماكنلإسرائلفيأحبارأوشيىختعق)ايوناينة(3!535*كا!عألفظةأنويلاحظ

الميت!ثإلىوبالرجوع(حبارهم،أوايهودثيرخأفمعلىئيرلواأناكبمنيخمح(ام!4ح33لفظةإلىترجم

بهقصدوربما،الحنلىالطعنالرجا!ذلكبأنهاليئلفظةيف!روننجدهمالإسلايةالدولةلىالألقاببدرايعة

آيفئايطنقكانبلالملمينعلىمممرأاللقبهذايكنلميكالمطعصرولى.اليئيوقركطتوقىهمجبمن

والولائقانريخلىالاسلابالألقابالباشا:حنانظر،ونصارىيهودأوالميارلةال!بمنالذمةأهلعلى

لقظالثيخلقبالجيزةوثانقويعيهررهذا64.365!-صام.،989اهـ./904الظمرةوالآثار،

،هرتمملحقالملويهة،مصرلطايهودالوتاد:محاصانظر:ذلكوعنايهود.رجالاتإلىالإثرةلىمخدئا

اليئ.لقبمنهمكرحمليهودبأمماءطويلةقانمةالويقةوتغم42،1424اص

4،؟هأ،!ة."3.اأح..922."()2

أكاا41-"23.".233)3(
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تفيراتفىت!بواأنشأنهامنفواجعأحدثواالقدسفىايهودلثيرخأنعوبدياقيممايفهم

ذإالفرائبمنالمزيدبفرضاظصالإجراءعنتمخضفيماخامة،هناكايهوديةالجطعةداخل

بمفةللهجرةتجةتيذىعنالمدينةيهودعددقلأنمنهعوبدياأدركمريزاواقغاأحدثت

أساسىبثكلاثرتالمظكلأنأدرككطتقرئا،أعدادهمربعسوىهايمكثلمبحيث،عامة

والشوخافءمنالحاجةذوىعددارتفاعإلىالمقابلفىأدىالذىالأمرالرجالعنمرعلى

سكنتالتىالعنامر(نكبينكمااثالهم،سبعة(صبحواانإلىنستهمارتفعتأنبعدالفطف

بعدوللبخطبويأتى،أساسىبشكلوالبرتفالواسبانياالمانيامنجاءتاليهودمنالقدس

إثرمنهاطردهمبعدفلسطينإلىبالذاتاسبانيايهودمنهجراتقدومعلىليؤكدسنواتخمص

طبيعظيعدفلحطينإلىالهجرةاختيارقراروكانهـ.)1(،798ام./294عامغرناطةسقوط

اليهودالوعىلىبارزةومكانةمميزةاجتماعيةروحانيةمنزلةمنفلسطينبهتمتعت!نظزا

الأندل!)2(.منإليلاهجرقمفىتجسدت

فىأمعنحيثعوبديا،مورهالذىالسوءمنالحدهذاكدالقدسفىاليهودحالةتتوقفلم

منيومينأويومقبلمرةآخرشوهدواإذجوغاماتوااليهودمنعديذا))إنفيذكرعهاالحديث

عليهـمالعثورتماكلىاليوموفى،إياهيمنحهمأنأحدوسعفىيكنلمالذىالحبزيلتمسونحتفهم

علىالهائمةكالبهائميخرجونوكانوا،العشباكلعلىمنهمكثروعاث!بيوقم.داخلموتى

مجاعاتمنمما.ساداليهودطاثفةجتهماحصيلةكانتوتلك)3(((،بعيدةمسافاتإلىوجوهها

قاتمةصوزايقدمالعليمىاليمناباأنبيدالقدسى،المجتمعباقىشأنشأنهمالح!موظلموأوبئة

عنيتحدثفالعيمىمنه؟اليهودىالقسمعنكعوبديارممهلمكملةالقدسلمجتمعأخرى

حشدبغيةانفقهاكانالتىالأموالجمعبفرضبالأهالىدقماقالمدينةعلىاكنبوتنكيلبطش

يقدرأنفقهالذىالمبلغوكانالعثطنيين،الأتراكلمحاربةالمتجهالجثىفىالانخراطأجلمنالرجال

بغربولثرع...الأمورفى))والحىوالحبسالغربذلكفىمستخدفادينار،آلافبخمسة

اباسبعض(نحقالجاهليةفىبمثلهيسمعلملعلأهمولعل،الحبسلىووضعهمبالمقارعالظس

ول5دول4ءول(!13عولح48.0،3.(1)

احدجماللرجمة:ام.(،559-1855)الإسلايةابلدانلىاليهود:وآخرونميخالافيطول،)2(

.921صام.،599اهـ/،51،الكويت،791العدد،المعرلةعالمالثامى،عدافةرثاد:مراجعةالرفاعى،

كا!4،أ،لة،ه".س!أ01،".2و7.(3)
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بالأرضتعهدلمومحنةثديدةشدةفىاباسوبقىالأمر،وتفاحشالر!قيباعكطابنتباع

تجل؟9(((.منالمقدسة

الحطاباتصاحبأنيدايهود،جماعةفيهمبماأهلهاجمعوللتمحنةالقدسعاشتهكذا

اقترفتماعلىترتبماإلىوتطوق،أساسىبحكلشيوخهمعلىالكوارثهذهبتبعةألقى

ثيوخهاوطأةغت))يفارق!ابالقدساليهود()ريخس()أ!!للا4النجيدجعلالذىالأمرأيديهم

سلط؟ذكرتهماخشهالقدسإلىالذهابعنتماقاينينىأنحاولأنه!أحتىالوالثينالمفترين

بحياقمينجواكىوذلك،بسرعةكليةالمدينةهذهيبرحونوالربيينالعلطءكلجعلالذىالأمر

وطأةتحتتدريجيأاختفواأنلبثوا))ماايهودأنسلفاعوبدياذكروكطالضيوخ،هؤلاءقمعمن

أنهالنجيدأخبرلأولقد...الثيوخهؤلاءبفعل!هلهمعلىالأعباءوتفاقمالفرائبتغخم

بشكليتحدثوناليهودشوخأنمنخ!شىلأنهذلك؟الأفعاللهذهحذايغعأنوسعهفىليس

نإ))وايهوديثاحاك:إسرائيليذكرالصددهذاوفىن)3(.السلطإلىاليهودجمعتجاهيثرير

عوبديارؤيةتفقوبذلك(()"(جنسهمأبناءعلىحتىوالعنمريةالحذيبمارسواسلطةمنتمكنوا

محصب.غ!رعقلانئارجلأو!برزه،الحديثالإسرانيلىالفكرفىاليهودايإصلاحيينمع

علىالقدسبسكمانالمتالقا+سىفىالمملوكيةالسلطةدوراستبعادالمظمهذافىكلش

الإحساسعدمإلىوافحهوكمايرجعلهو،لاقوهوماايهود،ولئفةيخصوفيماعقاندهم،شتى

المجتمعداخلاليهودجماعة(نيرىمنالحدثينالباحثينمنفهناك،المماليكإلىبانتمانهم

معمتواطئون(نهمعلىالمملوكىالسلطانقتلمنوريبةشكنظرةإلي!ئنظركانالمملوكى

الواضحالضططخلالمنيدعمهماالرأىهذافىنجدالواقعولىالعثطنيين)5(الأتراكخصومهم

ن(يمكنلاولكظ،القلمدقماقالقدسعلىالنائبقبلمنعليهممورستالتىالغغوطفى

332.ص،2ب،الجيلالأنس:العيمىابوايمن)1(

بالدرايهابصبهذااباحثتاولوصلى،ايوراةلىمذكورةكلمةوهىاكجداباجيد،أيضأترسم)2(

.الادارةيخمىيما

44؟هأ،"4،.(أح.!.922.0)3(

،سوداحعلىصاع:!رجمةستة،آلافئلالةوطأةايهوديةالديانة،ايهودقاياريخإسرافي:يثاحاك)"(

.ههصالعرو،العالميهود:عطزيدة؟39ص،5991،بروت-يان،الأولىالطبة

!كةعحهول،47لا3أحس!،055بمأ،."331.0.(ء)
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المقدسة،المدينةمجتمعباقىعنبمعزلاليهودطئفةعلىالقدسداخلالأوضاععلىالحكملقصر

من(خرىوتارة،حكامهموعسفالطيعةقسوةمنتارة؟الأمرينطوائفهمبشتىالأهالىعالأإنما

اليهوديثاركأنالطبيعىمنولكن،العثطنيةالدولةمعالحروبعناكتجةسيةالسبالظروف

اقدادإلاهوماضدهمإجحافمنشيوخهمعيهاقدمماأنتبينوعليهمعاناقم،المديةأهل

بعامة.القدسلمجمعالسلطاننائبدقماقلجور

عوبدياعيننأمامماثلأامزاظلالقدسداليهودلمجمعالظتمةالصورةهذهمنجانئاإن

بحاعةابلادفىكمانالقدسوملت))حينما:قالحيثاحوالهاعلىووقوفهإلي!وعولهحين

درخمةبمقداروجةكلفىنجزايأكلانالدخلمتوسطالرجلوسعفىو!ن،شديدة

الففةمن)1(أول!ه)5!5بولونيوواحدلعملظبالنشةتعادلماوهى،واحدةثبر؟ء4!!4

غذتالمجاعةبأنأخبرثوقدجوع.منيفنىولايحمنلاالحبزمنالقدرهذابأنعلفاالعتيقة

الطملهذاالقمحمحمولأتىفقدالأيامهذهوفى...بكثرالطمبدايةفىع!كانتمماأثزاأقل

لحمدمدعاةكانفقدازدهازاأكرجاءالمحصوللأنونظزامنتهاها،ابتوبلفت،أكله

حيثمرينالمطمنغرهعندايفئامدئلهلمحدالنحوهذاعلىالأوفاعوتحسن)2(((الرب

وانحططالأقواتوتيسرالرخاءبحصولعبادهعلىتعالىاقة))منالعليمىابواليمنيذكر

((الرومبلادإلىاباسوذهابالتإريدبببالثدةوجودمعللعإدالرفقوحصلالأسعار

منئقلولم،بالناسوبطضهظلمهلىدقماقاكنباستمرحينفىالعثطنيةالدولةهاوالمقمود

هـ)3(.698ام./194عامفىإلافصبه

مآسىمنحدثماتدارسلهميحلواليهودابىحثينمنجائاهناكانهاالانتباهيست!رعىومما

لىتعيشالتىاليهودلجطعةالإسلاميةالسلطاتمنإجحافانهعلىالآونةتلكفىالقدسليهود

بباراتيدوماعلىتأثرواقدنجدهمنفسهالوقتوفىالبهير،الإسلامىالمجتمعداخلأقلية

بالطظةبالقدساليهودتجمعإدارةتولواالذينالرسيينوالموظفينالشيوخفاقمواعوبديا؟

الظدراما،ترحملاالتىالمسلمينلضريبةيتعرضكانقلفقر،وصفرةكبررةكلفىوالتحكم

ء!515!بولويخادويةعملةافايدوحيثإيطليةعملةابولونيوعملةانالواضحمنلعله)1(

الايطبة.

ه؟4!أ"055.4حأأ.،".2ر7.()

356.358،ص،2بواطيل،القسى:العيمىابوايمن)3(
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علىتلقىالتىالقيلةالأعاءوطةتحتالمدينةتركإلىويفطرذاقا،بالطريقةيعاملفكمانمنهم

الرشاوىواشصراءالإدارةفسادعنالمؤرخونبهأخبرنأماابىحثونهؤلاءتغافلوقدكاهلم)؟(،

المجاعاتاتئارإلىأدىألذىالأمر،والأوبئةالطعونوانتضارالجرادوموجاتألمطروقلة

القرنمطلعمنذممرتعرضتفقدوبالفعل،وأدركهعليهيدهعوبدياوضعماوهو،اي!رة

بجث)2(،موجةعضرةستبلغتوالمجاعاتالأوئةمنمتلاحقةلموجاتالميلادىعشراتمس

نحلفاقاعوبديايثهدالتىهـ.298ام./487عامموجةايفدهامنوكانت.فلسطينهاتأثرت

نأإليهمالمنوهابىحثينعلىالضرورىمنل!نوعيهإليها.وصولهحينالقدسفىالمدمرة

والتىالثرق،فىالأحداثعلىالضوءكلقىالتىالمختلفةالتاريجةالمصدرالاعتبارفىيفعوا

الموظفينأناثنهذافىإضافيةملاحظةوثمةبينها.فيماللربطهويتنبهأندونعوبدياعايثها

إلاهوفماظلم،هاككانمال!ذا،ذاتهالمجتمعقادةمنيهوذاإلا!نواماإليهماثرالرمميين

أيديهم.صغمنبمشاركة

القدسنهعانتعصباجتماعىاكصادىواقعمنعوبدياخطاباترمدتهعماوفضلأ

إلىولدواالذيناوبكاغلبية))إنليذكر:زوارهاعلىالطييةظرولهاتأثركذلكلاحظنجده

فىالفإئيةالكإتوكذلك،المناخيةللنيراتولقأالمرضلريسةوقعواأجنبيةبلادمنالقدس

القدسزارحينمرضقدمناحمبنميضولام!نوبالفعل)3(((دفيئةوأحيانأباردةفأجانأ،الريح

وكان((،يموتونلاافمحفاالعجب،الأجانبيمرض(نالعجيبمن)اليسىمقولةذلكلىوله

المصادرأكدتذلكعنولضلأ)"(الطريقعلىالحرارةوشدةالرحلةطولفىالأسبابحددقد

وهذه،إلي!عوبديالوصولمباشرةا!بقة)5(الفترةفىالمدينافىالطعونمرضانتشارالإسلاية

ل!أعلك!!!طهلاأ5ح!!+ءأول30ه،6440أ،لة3("حك!)!.!!كاوللألال!،0951-801.00(1)

جدولأايفمن152،161صامحلقالاجماعى،ممرتاريخفىدراطت:قاسمعدهتاسمانظر:)2(

.المزةهذهدممرشهدقاالتىوالأوئةالمجاعاتبوات

4،؟ه"،ل!أ".(أح."ه.243.0بم)

حولالا"3!ةاهم،!ح،751ه.ههـ.،أح.59.10(،)

286.ص2،ب،الجيلالأنس:العيمىأبوايمن)5(



128

إنقاصفىساهتأفاحدإلىالحارجمنالمملوكيةالسلطنةبلادإلىالوافدينعلىتؤثرأنفاأمور

مها.الاسمرارعدمعنامرمنعنصرإفافةإلىالأمرنهايةفىأدىمما)1(السكانعدد

الأشابأهمكثفعنلقصورهاالكافىبالعمقاليهودىالمستوطنرؤيةتكنلموهكذا،

الشكلهذاالمجتمعفئاتجميعمنللفرانبقايتاىنالسلطجمعأولأ::إلىادتالتىالحممي!ة

نحتلفةاث!لممارسةإلىالدولةموظفىمنالظيةفىوهماليهود،شوخنزوعثانتا:فيه،المبالغ

ثاك:اليهود،بينال!ثديدالبؤسمنحالةإلىادىالذىالأمر،الفرائبوجمعوالظلمابطثىمن

كانحيث،جماعتهمداخلافءنسبةارتفاعإلىأدىممابالقدساليهودرجالمن(عدادهجرة

.بأسرهالمجمعمنهايعاننكبةوجودأعراضبمثابةكلهذلك

:فقالواضحآاستياءتجاههمابدىالذينبالقدساليهودشيوخعنالحديثعوبدياعاودثم

شيوختوبةبسببوذلكتجل؟منعليهكانتعماسعادةوهدوغاأكرأمبحتالأرض))إن

القدسفىبقتالقالطبقةأنحتىفعلهماعلىاقدموااللذينوالفطدالشرعنوإقلاعهماليهود

كانواكط،عليهموالدبأىوالترحابالودشديدىالشيوخ(صبحفقد.الفقرةالطبقةهىغدت

يابداءيادرلمول"بأذىأحدأيبداوالمانهمواكدواسلفأ،اقترفوهعمالأنفسهمالأعذاريلتمحون

تحسنعقبمهامهماستأنفواأفمنفترضانللناوعليه)2(((ايديهممنالزعامةانتزاعفىالنية

ناويمكنلقراء)3(.(نهمتلتلسنواتتمنفاليهودجماعةظلتوإن!ايجابية،بالقدسالأوضاع

يكون(نيمكنكالقدس))وفى:يقولإذالأوفاعتحسنعلىدليلأعوبدياىباتمننستقى

إلا..ءزهيدةبأسعارالسمسموزيتالزيونالنبيذ،،اللحمثل:ابةضرورياتجميعلديك

الأوفاعوكانتالكسظء)"(.خشبولاالبندقولاالكريزلاهناتجدأنالممكنمنليسأنه

منبعديدتعجكانتأسواقهاوان،رخيصليهايثيكلبأنتومفبالقدسسنواتسعقبل

تكونوبذلك)5(.وغرهوالسمحمالزيتونوزيتوالضعروالقمحوالعحلالجيدةالفواكهصوف

الأسرمناعداذاانذلكعلىوكديلنصاها،إلىالأوفاعوعادت،استقرتقدالأسعار

7.عىوالغطيون،العرب:رافقعدالكريم)؟(

)2(

)3(

)،(

)5(

لأه44أث!4"55.س!.،أ"2.0ر5.

!3ألا4!+5،1ماس!ولح،!98.0.

4،كا!أيلا"055حأ.732.00،4-2ر8.

لأعالا"3لأ+،1مهعا)375حةه.ه..(أح.4910
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.اام،59المديةفىاليهودجماعةفدرتإذ؟أخرىهرةعادتفهاهاجرتالقديةالهه

)؟(.أسرةبمانتىهـ.559

عنالإقلاعإلىاليهـودشيوخنزوعمنع!ترثبوماالقدسفىالأحوالتحسنواكب

يذكرإذعليهإيجائايدوماعلىذلكانعكسوقدإللأ،عوبدياومولملتهمبأبناءبطئهم

عنهم،ثاعمماالنقيضعلىالثيرخهؤلاءحيالضغينةاىبداخلىليسلحقيقةلى))وبالنحبة

)2(((عليهافةاحمدماوهذا،حفاوةبكلممىوتعاملواوايرحاب،اللطفمنمزيذالىأبدوالقد

والسلطتناحيةمنالثيرخهؤلاءبيناكيينالعامينفىحالهرتبانالحطبصاحبلبثوما

الإجراءوهذاالنجد)3(قبلمناليهودعلىحاكظتعيينهتمانإلىاخرىناحيةمنالمملوكية

اكجدنانبو!و(لاابداية،نذمعروقيكنلمآخرنصبوجوديعنى!نإذدلالتهله!نت

المنصب.هذاتولىتدعوبديال!نوعيه)"(،القدسومقرهأ!ء*،4-7أس!س!

بعدوذلكعها،ممعهتدعوبدياكانماحاكىقدالاجتماعىالقدسمديةواقعبداوهكذا

المعبدساحة))إنتاليموفعفىيقولحيثإليهاوصولهبعدبنفسهالى؟وفاعهذهعايشأن

افىىللعملالأشكبزمنهبةفدمتال!اكزلمنعديذاضمتحيثجذاكبرةبالقدس

هذهتتعاليهودشوارعفىساحاتعدةسبقليماهناكف!ن.المههذهاراملتسكن!كى

وسعهملىفليسبهلوعلىمنها.(ىعلىئبقلمحتىباعوهاقد!نواايهودشيو-غولكنالأبخية.

لمإنفيهاحقاىلقريهودىلأىلي!ثمومن،وحدهمتخمهملأفانظزاالأيئكبز،أبخيةبع

الفقرأنإلانسبئا،الأحوالتحسنمنبالرغمأنهالثابتمنغداوهكذااشكبزئا)5(((يكن

علىيعتمدوناورشليميهودمعظم))(صبحجثالمقدسةالمدينةيهودمنلكثرممةاصبح

)1(

)2(

)3(

)،(

)(

ول3للا4حأولا3صاس!"3!ول88.0

ه!44أ!؟،055حأ1.،532.0.

61أ724.0،4.

ل!اه؟عأ1،ول.ء؟،4!"هحلا43ح3كل!ث!(34،5ررة4هلالأع.33لىعر+34)عول.21.0.

كا!44أثلا"ه".حأ01،"632-532.0.
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لهمالمقدمةالأوقاففىالإسلامىافمحمنأفادواالقدسيهودأنشكولا)1(((.الإحسان

)2(.مسلمينأويهودمنكانتسواء

الإسلامىالوقفبنظمايزمو!الحرىالعملفىالراغبينالأشكينازأنعوبدياكلاممنويفهم

لإيراداتهافاممدرايمثلكانوالذى،والعظراتالبيوتيثاملأ))هقديش((باسميعرفوهالذى

رمميةبمفةإدارتهتتولىالضرعيةالمحكمةوكانت،منهمالفقرةالفنةإلىتوجههاتمحيثالطانفة

.عاليهوديةالأوقافتوافقتوقدالأحباس)3(،أوالأوقافمعالمتبعةالإسلاميةبالقواعدميزمة

افىيةالحدماتتمويلفىوأمي!الأوقافوظيفةإدراكحيثمنالعامةالاجتماعةاطلة

عنالإسرائيلىايراثفىقرأهبماربماعوبدياتأثرإلىالإثارةيقىولكن)4(،والتعليميةوالدينية

علىاليهودها(قامالتىالاحات(نلهخالثمومنبالاتاع،وصفتحيثسيمانهيكلأفنية

إليهاايوصلعلىعوبدياساعدناالقالحقيقةوتظلمنها)5(القديمةتماثلظلتالمعبدمنمقربة

جلدقمبقمنالفقراءعلىوقفاوارافبىمنازلمنحلىنجحتالأشكبزطائفةأنوهى،واضحة

بممتلكاتالمساسفىلقطنجحواالذيناليهودشيوخوسطوعبثمنحمايتهاإلىادىالذىالأمر

،الأوقافحمايةفىايإسلامىالمجتمعفىالمعرولةللقواعدوفقأحبسهادونلهمالممنوحةاليهود

الجماعةومصاعوالدينيةالحريةالأغراضلحدمةمرصدة!نتاليهودأوقافانوالوافح

وذلكوا!مريين،القرانينعندءالفق!لآراءوولقاللربانين،بالنسبةالتلمودلتعاليموفطايهودية

مصدرهوالمعبدأنإذ،الاسلامىالمجتمعفىالمسجدبدورذلكفىقأثرينالمعبدمنانطلافا

محوريشكلالأمرفايةلىوهو،اليهوديةللجطعةالأساسىالدخلومصدرسيةالسبالشرعية

اليهودية.الاجتماعيةالهوية

مزيدعلىيدهيفعانمنخلالهماتمكنالاعاميناليهودىالقدسمستوطنقفىانوبعد

اتخذث))ولقد:الظلىخطبهفىليقوقهناكاليهودىللمعبدالاجتماعىالدورعنالمعلوماتمن

!3للا4ح+(.13عولحم.98.0.)(

.4صه،العرلىالطلميهود:عطزيلىة)2(

.42اصايهود،ملف:علىعدهعرنة)3(

الطبة؟،اليهودىهومنالمحرى:عدالوهاب81!.8،صمصر،لىايهود:قاسمعدهقاسم)"(

.02،12ص.،ام799اهـ./814،القاهرة،الثروقدار،الأولى

.61.ص،4بايهود،موسوعة:المحرىعبدالوهاب)5(
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هايقعالتىا!حةوفىالمبد،جدارتلامقبالبيتالعليافالفرفةالمعبد؟منبالقربلىفزلأ

فاكأعمىرجلييقكطنحاء،كلهمالنمنخةيوجدالمعبد!ساحةإىفزلى

الماثلةالاجتماعةالظهرةتلكالمملوكيةالقدسفىنلمسثمومنخدمتى)؟(((.علىزوتجهوتقوم

ايهوديةبدالمطتكنولمللمعبد،ابورةابطقةسكنىعلىيحرصون!نوااليهودأنمنمصرفى

والمعوذينبلوالغرباء،المافرينلإيواءكرةأحيانفىاستخدمتوإنمافقط،للصلاةتحتخدم

يعكسمما،الموظفينمنع!دطرية!عننؤدىالحدماتنلكوكانتاظمة،الظروفأمحاب

واكداءاطر،بأعمالوال!م،الاجتماعيةالرعايةبغرض،اليهوديةللأقليةالظرريةالطبيعة

فىرنجعئااجتماعادوزالعبالمعبدانعلىيؤكدكلهوهذا)2(.التبرعاتوجمع،الأسرى

الدينى.دورهعنفضلأاليوميةحياتهم

حماعةبينفياطرىالعملنديةفىمهناطرئاكانعوبديااناططباتخلالمنوالثابت

لىأركلمنىطلبعلىبخاة(نهعلئا))واحيطكيذكر:لأخيهحديثهففى،القدسفىاليهود

وثركتنجندقه،دوكيةملالةوقدرهمبلفاامحرمنابولىاأثرياءلااحد!مررينو(فشاىعمانويل

عثرة(دفعولسوف.عامكلالتوالىعلىالعملبذايقومسوفبأنهووعدلأ،المالرأسريعمعه

وعضرينحماعمانويلالضريفهذا(فافولقد.المالهذاسيينىالذىالسميةلربانبالمانة

لىوبالنهللفقراء.ئمنحآخروشطرأ،اليهودىالمعبدمصابيحعلىمنهللصرفيثطزادوكية

منجانبكيتكثفثمومقكان)3(((.ايمنشكوزاولاجزاغأريدلابالقدسقانغاأعيشبالى

الأمرواقعوفى.القدسفىاليهودجماعةبيندينكرجلموقعهخلالمنالاجتماعىعوبديادور

ابهوضبغرضالطليايهودمنالمتدفقةالأموالرؤوستشغيلفىالعمل؟اتجاهينفىن!ثطفقد

أصدقانهمنالمقدمةالتبرعاتتوزيععلىبالإيثرافوالانثغالاقتصادئا،بالقدساليهودبمجتمع

اجتماعئا.ودعمهمالأساسيةالحدماتلتوفرالطالياأثرياء

المالىالنظاممنافادانهدنعكدانفلنا،الأموالرؤوساستثمارفىبالعمليختصوفيط

لوف81الأسلوبالوقتذلكفىالأموالرؤوستشفيلعلىغلبفقد،المجالهذافىالمطمر

)؟(

)2(

)(

4400أط!،هه0حأ.6".8240.

ل!همحأأول.كه.!.،لح*أ3ث!!أح*.7ه371.00،11.1-571ة

.881،صه،مصردايهود:قاصمعدهتاسمأيفأ:راجع

"!!.!أح248.8.1."
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بدأتالهجرىاكمنالميلادى!عشرالرابعالقرنففذالربا،علىيعتمدالذىاليهودلدى

يخهاللاستيطنداليههبعضالإيطيةالجمهورياتدعتولذا،الانحلالفىالإيطايةا"ليوتات

علىساعدهممماال!فيةالضطناتلهموقدمت،اتجةالصتولإقراضالربابأعمالللقام

الحديثةالأسايبعلىايعرفإرهاعاتومعاكلىالقرنوفىالبلاد،فىالمصرفىابظامفىالتفلفل

الاقتمادفىالاندماجإماعليهمف!نولذاايقلص،فىاليهوددورأخذالببهيةملاتالم!فى

القوهىاكم،إلىاليهودأموالرؤوسهجرةيفسرالذىالأمر)1(،هجرتهأوالجيدالخارى

الخاصةالاقماماتمراعاةالمظمهذافى،لامرة)2(،غرخطاباتهفىاليهودىالطالبعهاتحدث

تحلف؟فالوضعالحالةهذهوفىيهودى،تاجراموالباستثمارمعنىفهوعوبديا،عنهاتحدثالتى

بقصدأقرضإذاأماوالطرد،للخلعيتعرضمثلهيهودىمعبالربايعاملالذىاليهودىأنإذ

تألهولكنمشروغا،فيصبحتدريجئارئحاتدرالقوالمضروعاتالتإرةفىوالتوسعالاستثمار

أصحابانمننجالرغمالفكر،هذاروادمن!نعوبدياأنويبدوبالربا)3(،الأغياريقرض

عنالمائةفىعشرثمانيةأدناهابفوائدلاشثمارهااموالهمإتراضاعتادواتداليهودالأموالرؤوس

بفائدةقروضاستجلابعلىحرصالمستوطنأنإلا)"(،المبلغفعفإلىتصلوربماعام،كل

عبروردفيمالهذامدئونجدالأثرياء،اليهودامدتائهأحدعمانويلمنفقطالمائةفئبعثرةتقدر

ع!ثرالحاصالقرنمنالأضرالعقدفىوالبندقيةالقدسبيناليهودالااضطلعللأحذيةتجارةقيام

جماكه،(لرادعلىإيجائااثرتقدعوبدياجهودانفىثمنوماالهجرى)5(،اكسعالميلادىا

طبيعى:أمروهذا)6(،اليهودىتجمعهعلىالتألرمنمكنهالنفوذلىمزيدألثخيئعليهاضفىمما

ممس!أصبحاخرىناجةومن،القدسفىاليهوديةالطملةالأيدىتثليلفىساعدناحيةفمن

27.28-صابهودية،الأقيات:المسرىعبدالوهاب)1(

لا،3!4ء131،ولع)2(.81."3ءول

صالعرو،الطلميهود:عطزيدةايفأ:راجع؟138-ا37صايهودى،اكريخليل:إسريثاحاك)3(

03.

)،(

)(

)(

ول3ول4ع+11؟احولح3،ساهح"حأ،

ول4"3ه.3ا1أ+051آه"(عا.3*ع،1510.11ة

.02اصالمملويهة،مصرلايهودالوتاد:محاسن
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جماعةبينعوبديابهقامالذىالاجماعىالدوريبرزوعليهلهم،الإعاناتبقديماطاعةبالدفاتر

المقدسة.المديةفىايهود

فىابؤسمنكبراقلزاتعكسوافحةبالقلسلليهودالاجماعىللواقعالرؤيةتبدوهكذا

ذإالقدمى-فىكحرفيينالعملفىانخراطهمتظهرمضينةإشاراتفهاكذلكومع.ايويةجاقم

عنصفأىفىالعملمنرومهقوتيكسبأنأ-مودى!فردلأىيس))أنهعوبديايذكر

الجاكة،أوالنب،صاكةفىيعملكانإذاأو،الأحذيةعانعىمنكانإذاإلاالمظعة،صنوف

فىمعهكقمنوفاكبالغه-)؟""،بصوبةرزقهميكشونف!فماطرفهذهأصحابمثلوحتى

حالأ،أففلهمافمعلىالمعادنبحابكىيثهىلكنهالنحو،هذاعلىالقدلىحرف!أوفاعتقييم

يلىالإصرالتراثأنإلاعوبديا،ذكرهاالتىايخمماتإلىالضعر)2"ممففىمهةويغيف

وففلأقدئما".عليهااليهودلماتيلحظيتالتىالحرفمنالن!بصباكةحرفة(نعلىيثهد

حيثعمرهفىباالمدسحرفمناليهوداحادهماإلىتعرفهايضاعوبديااستأنفهذاعن

تخلولاالإثارةوهذهالجلود)"،".لدبغ!حةحا؟كحخل))أفاعنها:فذكرداخلها،الأطلال

ا؟هولةالمناطقعنكةالمبحرلةموافعإبعادإلىعمدوااليهودبأنالوراةفىوردبماتأثرمن

الثعرفىيلوابأنالجلود؟دباغةتعلمواقداليهودوكانمنها.تنبعثالتىالكريهةالروانحبصبب

الأثجار،بعفىقثوربمحلوليثكلنهثموغرره،الجرمحلولباصتخدامالحيواناتجلودمن

وففلاوالأثوات)5،والنعالالملابىمنمحرأفهاويصنعون،طريةمتيةكصبح،البلوطولاسيما

الطرقعراقى(ثهرىننها،المزيلىإلىايهودىالطلبخطبفىذكرأنجلى،الحرفهذهعن

رباحالحاخاموكانالمهاجر-فى،صقليةيهودمنالمقديةللأرضزياراقمفىالأجانبمرشدى

حرفإلىالطالبأ!اروكذلكالقدر.إلىرحلتهمالطوأخاهراههالذىوهواحلمم،طمطع!

82.-8.ص،جايلى،الإصرامحمععلى:حينقىاد)3(

طعنم!ه"ول!.!ثزه.8

و33!،صءا.98.0

د"،،ح.!حط!آ!)،(-41
زكى(يفأ:انظر170:ا88،:ااكقيالملوكسفر؟ا.:ا6:حزقالصفر310،2:العدد:صفر)5(

56.57-ص،ايهودىامحمع:ثودة
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علىالمدينةفىألعيشيمكنهمحتىالاقتصادعيهمىنالذينطينوافي،الحدادينالشعرممففى

)1(.وحلبوالإسكندريةوالظهرةدمشقفىزملالهمحالمنالعكس

نظمهملهميكنولمفعزلة،أوخاصةقاتتكنلمالقدسفىاليهوديةالحريخةالظتأنإلا

معتعاملتالدولةأننتيجةالمخلفةوالمهنالطوائفأفرادباقىمعاندمجواإنما،المستقلأواظص

منالمملوكىالمجمعتنظيمتمإزوالمحيحيين؟المسلمينمنرعاياهامعتعاملتمثلطرعاياهم

وأبناءالدولةبينالعلاقةتظيممهمهم!نتء،النظتولاهاومهنيةحريخةطوائففىالداخل

علىثاية)2(،ناحيةمنالطائفةابناءبينالداخليةالعلاقاتتنطيمجانبإلىناحيةمنطوائفهم

أماذلك.غرأوملتهبنىمنيكونوقدمعه،يتعاملمنيجدوانلهلابدالحرفةماحبأناعتبار

فىيثأفممميزةدينيةوحدةإيجادهقبيلمنزلككانفقد،الدينعلىيقومتنظيمهناككانإذا

الأرثوذكسية.المسيحيةالطئفةشأنذلك

المرةهذهوفى،القدسيهودالاجتماعيةبالناحيةالملةذاتالعباراتيسردعوبديايزالوما

واسةوفازلهماليهودلثوارع))إن:ليقولبخازالمالمحيطةالظروفعلىفوءأيلقىمافهانجد

البيوتمنعددالقدسفىلليهودكانماويوفامهيون)3(.جبللوقيقيمبعضهمأنكماجذا،

ذإ،أخرىمرةبناثهاإعادةيمكنولاالمخلظتمناكداسإلاماهىالآنافاإلاحالظهومماأكبر

الحصولو!نثرخيص،دونالحرببيتهبخاءإعادةدلليهودىالحقيعطىلاالأراضىقانونأن

))ف!نها.امرهاكانومهما.!نفسهالبيتثمنمنأكرالفالبفىيكلفهبناءتمريحعلى

ول3للا4حول،158ححول،!98-68.00.)(

.16اصممر،لىايهودتاسم:عدهتاسم)2(

لوالجوب،جهةالقد!اسوارخارجتقعدائريةنمفهفهعنعارةمهونفطقةف!نالواتعول)3(

وديزاكنيةالهفبةوثفم،الحمىمنواكداسحادةمخور!وجدابطقهذاحيزلىيقعم!نكل

ليهود،مل!قديمةومدافنالمقدسةالأرضلىلهمجبانة(همعنلفلا،اللامع!داودمقبرةولالل!ئويكا

انظر:

لا!3حلاكه04م57"للا3أ5ول.ه".حأ،.،76.0.

بطرسانظر:،ملكهمإعادةإلىايهوددطلعاتيجلىرمزئامعنئالعمورمرعلىمهبوناسمايهسبوقلى

عندرجمة،المقدسةللأرضحىوالبال!والديلمهون؟مادة،المقدسال!بقاموس:وآخرونعدالملك

79.89،ص.،ام899،القدس،حزبونجوزيفالايطية
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ماعلىبناةوذلكعوبديا،لاحظكطايهودبيوتأعدادتتاقصأنالطيعىومن)1(((القدس

فإنوكذلك.منهمكثرهجرهاحيثالمديةفىكثزاتراجعتايهودأعدادأنمنسلفاذكعره

ذإ،الصدقبعفىحملت،وإن،بالغةمنيخلولاالمخلفاتمنأكداسإلىتحولتبأنهاومفهاأمر

الأراضىقانونعنالواردةالإيثارةعنأما.القدسعاشتهاالتىالحئةالظروفمعيماشىأنه

بنعمرأوالحطببنعمرإلى)نجةالغمريةالثروطمناكدأالقسمفىماورديقمدفلعله

عنبنانهميعلوبألاخاضايثرةوتتفمن،المستحبةبالشروطالمعروفةعهما(اقةرفىعبدالعزيز

تمنعمحظوراتوضعتحيث،الذمةلأهلبالنسبةالظءلعمليةتنظيمىبندوهو،المسلمينابنية

بخاءمنالذمةأهلفعوكذلكت،السلطموافقةبدونقالكتماإذاالإدةدوربناءإعادة

هذاعلىالتثديدتمالوسطىالعصورأواخرولى)2(،المسلمينجرافممنازلعلىتعلومنازل

)3(،للسقوطالآيلةنازفمترميممنايهودمنعإلىالأحيانبعضفىاطلوصلإذ،الشرط

هـ.009م./5914عامالمدينةفىمنزلعلىالحصولصعوبةمناليهودىالطلبوالثشكى

الطبقةللأسطرمكحصةقراءةولعلاكس)4(،منكرزيارةمحطوانهاسيمال!الإيجارسبيلعلى

علىنؤكدالمنزلثمنمنامحرالظءثرخيصاستخراجنكلفةأنومنهاعوبديا،كنبطالتى

.القدسلىشيوخهممنالمرتشينامامالإبلتحممااليهودمنازلإقامةفىسثكلةوجود

عوبدياتناولبالقدل!الإسلامىالمجتمعداخلالاجتماعىاليهودوضععنالحديثإطاروفى

س!+)اللاتين(الملوكمقبرةمناتخذتقدكانت)5(والمسيحيينوالمسلمينايهودأطرافهاإيث!لية

4400أثلا"5".حأ،."232.00"432ر2ر6.(1)

ابلىممطفىمبةالديخية،والولاياتاللطايةالأح!م:ام.(580هـ./45.)تالماوردى)2(

دراسة-الوصطىالعصورمصرلىالذمةاهل:تاسمعبده3قاايفأ:انظر؟4صه.،ام739،الظهرةالحلى،

26.27ص7791،،الظهرة،رفالمطداروثانمه

.421صالمملويهة،مصرفىاليهودالوقاد:عاسن()

ول3ل!4عول314)عولح3".78.(،)

يتبلدةحيث.هناكمنهمجانبوجودإلىعوبديالرللحطينلىالمجةالطائفةتجمعولأن)5(

ممرأتجاطعنينىاللىمذههمليحيفونلهمثمومن((،ال!لويكللكهةبهحة)،لفملأفاوزلكلحم

منأناشابالقدستمادفما))وعادة:يقولذلكوفىيهامذاهبملتعددتخلفالقدسأنإلا.الأرثوذكس

أرمن،يعاتجة،أرثوذك!،،!ثويك:طوانفط!إلىيخقمونوهم...المجةالإدمنيثتىأبخاس

ففمل=قحمللىيهاالطوانفهذهمنطنفةوكل...الأخرىالطائفةبعقدةتكفرفهمطنفةوكلوأجاث!،
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3ع!؟ءالما"عآهح؟+اكرمقبرةباسمأخرىأجانفىوردتالق3ص!الماهعح!3آهس!؟أ3!ولأكا

لطنفةتوجدالملوكمقبرةمن))قريبأ:يقولبذلكالحامةالروايةوفى.للزاعمحوزا)1(أ!3ح

ثمةأنيدبيد،عهدمنذإليهمالملوكمقبرةوتتمى؟كبرةكنيحة3أس!6دةع3*حالفرنيع!ن

فىنفسهاوقعوبذللظ.نالسلطمنالمظبريفراءتمنىقدالقدسإلىقدمالأشكبزمنيهودئا

فىظلتالتىالمظبرتلكعلىالعرباستولىأنبثوماالميحى،الدينرجالمعمازعة

خلالمنال!ثوليكايدىمناتقلتالقبورانالبندقيةأهللدىالمعلوممنأصبحولما.حوزقم

إلىيسالرأنيهوىلأىلشبأنهمرسومإمدارتمالمسيحيةالأرافىمنوفدواالذيناليهود

المسافرينعلىابندقيةحكومةلرصهعقابىإجراءبمثابةذلكوكان)2(،البندقيةطريقعنالقدس

اللطنمنباشرةلل!ثويكأرافييثراءعلىأثريانهمأحدإقدامجراءأرافيهاعبراليهود

يعطى!نلحقمحاكاةجاءالمرسومهذاإمدارعلىالبندقيةحاكمإقدامانوالوافحالمملوكى،

المواثيقعلىالحاصليناليهودالتجارباستبعاديقفىالأوروبيةالمدنلبعضالوسطىالعصورفى

برنومدينةلىحدثكطوالقوميةالشعبيةالثوراتاماممف!طرينالمدنبعفىمنوالحمايةوالمزايا

جماعةئفتحيثهـ.858ام.ا454عامالتشيكبلادفىمورالياإقليمعاصمة5+ول!

)3(.قرونلعدةدخولهامناليهود

قفيةإلىتحولتانمالبثتالتىالمشكلةهذهوقانعالاسلاميةالمصادرسجلتالحظولحسن

الفرنسيسكانولئفةترعاهاالقالملوكمقبرةعنماذاذلكوقبلولكناطرافها،لتعددنتيجة

القدسزارالذىالألمانالرحالةاحدح+40"ءقحثيودريتشيك!ثفالواقعوفىال!ثوليكية؟

بيتمملكةحكمواملوكخمسةرلاتتفمانهاويذكرعها،هـ.567ام./171عامحوالىفى

ولأ*414!111اكلثبلدوين:الآتىالنحوعلىالقبورمواقعرتبوقد،اللاتيةالمقدس

بداخلويوجدجرس.بفرولبه!تجة(تعلوهبرجولهاللظية،ضخمةدعدالتىالمقدسالفريحبهة=داخل

انظر:ابدا((يفادراهاانلهمالبسطنفةكلإلىييانم!مربثكلثخمانالبهةهذه

4،كا!أ!لة.055حأ1.)2.00ر242.4-24ر.

!حاأ*!كاةأ!"ه".حأا510++ع.74.0،111و.(؟)

انظر::القدسكالىدمثقبوابةمن!قرئايلنمفبعدةعلىالملوكمقبرةوتقع

،+أحأ5!ه+ء7أ"لأ!"،+ه"ه+ول،).4ء(س!"+كل+اء7عولءصاد3مهأ؟6؟"7440،،ل!أ.0+.96

كا!4،ألألةاه".حأ01،".324.(2)

.28ء!ه3،بايهود،موسوعة:المحرىعدالوهاب)3(
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1811-0011)ولأ"4)كاهاالأولبلدوينهـ.(،558-532.اام1-621)137

ا!..-99.1)405للأح!عحآهولها)ألماه!بوايونأفجودفرىهـ.(،215-734./م

-525./ام371-3111)مم!)ولهعآهزح!لماهأنجوافوفولكهـ.(،394-294./م

و!ن(هـ.525-215/.م1311-111)48)!!أدلاول11اكلأوبلدوين(هـ.325

!ةأ))أ*مهس!!+الصورىوليمالمؤرخاما)؟(.الأضر!ةهذهبينالأوسطهوجودلرىفريح

الأولعمورىالملكإنليفيفهـ.0581/ام185عامحوالىال!بةعنتوقفالذى

)بلدوينأخيهجوارإلىدلنقدهـ.(965-0855/ام731-2611)أ)كلةولولشا)

فوقموقعهاحددالتىالمقبرةهذهتفاصيلالعيمىأبواليمنويقدم)2(.الملوكأسلافهوبينالثالط(

افافىاعكادلهمكانالمحلمينأنأوضحانهيبد،الملوكمقبرةلموقعبذلكمطبقةصهيونجبل

إلىانتهواصهيونديررهبانانويثرحاليهود)3(،يثأنذلكلىيثأفماللامعليهداودقبرتفم

للمسلمينآلتقدكانتانهاإلالموثاهممدبأوكانله،المجاورةالقبورجمعديرهمحقوقمنان

بينالمقبرةعلىالإلثرافتفرعلىوكدليل،للرهبانوتارةلهملتارةكقريئا)"(،عاممائةمنذ

هم!نواالطثفةهذهرهبأنانالديرعلىالمسيطرةالفرنسيسكانوطانفةالإسلاميةالسلطات

842-838أم./943-1)435بينفيماولفوربروزيارةوقتالمقبرةعلىالمضرفون

إ1438جقمقالقهرالسلطاناستصدركدماإلاعليهاالمسلمينإشرافيستقرولملها)5(،هـ.(

ملكيةعلىللتأكيدهـ.856أم./452عامفىمرسوفاهـ.(857-841أم./453-

لرجمة(،الهجرىا!دسالميلادى/عراثالى)القرنفلطينلىالمقدسةالأماكنوعفثيودرتى:)1(

72،73،ص.،م3052،افهرام،الثروقدار،الأولىالطبةيثاهين،ورياضابيثاوىسيد:ودرايةوتحمق

الكثوفوكلمدهذا156،-941.صالملوكبمقابرالحاصايرجموفعمنالكظبهذاملحق:أيفاانظر

المجدابمرى:وولهرالفنىإبرايم:راجعباقهتزالماالتىالمقابربينالوحيدةهىالملوكمقابرأنالأثرية

ومابعدها.21منالمخرة،وتجةالأقمى

"أ1)أث!ولهم،حس+ولا)أ+0(3آه4عح443هولكاس!هلاس!ول4لألأس!5ححةرر-،!لاكا!ه؟حمما!ه4*!()

كل!اعلا،51072!*ء"353مما،)07،349).ا"05ر99ة75)"11".46.

يلاح3ث!ول))،+5م157(س!00،34.حأ،.،291.0.(3)

هـ.831ام./428عاملحدثتثكةقصةإلىمارمورسينالرادعوبدياخ!باتنايثريثر)"(

الاش!لصعدواالذيننبالربلاصطدمداود،ابىمقبرةلوقكرلةعلىالاشحواؤأللىيهودىحاولحيث

ثظر:ممدره.يذكرلماكشرهذا(نيدروما،باباإلى

330+،7أحأ،ول4"أكاماول"+ه"735ح(.)04ء3+اس!7،3++حول!مماهمأ"ه،"4،70أ،"4ول.96.0

.94ص،لورولرحلة:برو،طافور)5(
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الصمتحملبهسةتسيدقامواللمدافنا!بقةالرهبانملكيةعلىبناغولكنللمظبر،المسلمين

9148عامفىالهدمواجبةغدتأنهاإلادقماقالسلطنةنانبرلثوةبعدالم!نفىمريمالسيدة

هذايمدناولمهدمها)1(الأمروانتهى،الإسلامبدارمشحدثةبهسةأفابحكمهـ.498.ام

المظبر،ملكيةنقلفىالوشطدورلعبالذىالأثكينازىاليهودىدورعنبشعالمعاصرالمؤرخ

أماممريمالحيدةكنيحةالرهبانبناءقمةأوردكما،إليهبالإيثارةفييكسالرحالةاكتفىحينفى

بقيامالأحداثإليهانتهتماالمسلمالمؤرخيضرحلمكذلك)2(.باقتضابالصمةكنيسةبوابة

أكبرمعاناةعوبدياكلفالذىالأمروهو،القدسإلىموانيهاطريقعنايهودسفربحظرالبندقية

السفر.فى

ورانهاومنالفرنسيسكانولئفةبينالعلا!تلىشرخلىصهونجبلكنيسةهدمتسبب

روحتكنلموهكذايهودى.جذورهازرعفىوالمتهم،المملوكيةوالسلطنةالمشحيةالقوىبعض

ثلتحدثكانتمافاحيانأ،السنينطوالواليهودوالميحيينالمسلمينمنكلبينساندةالوئام

ماعادةالمملوكيةاللطت(نبيد،بينهميخماالطبيعيةالعلاقاتمفولتعكرالمشاحناتتلك

لمالقغيةانوالوافح.كلمتهليقولالقظءإلىالإش!ليةاحالتبأنالإسلاميللت!ثريعتذعن

المقابرارضمنجانبفىحقهماليهودأعطتإنما،فحسبالمسيحيةالكنيسةهدمإقرارإلىتنته

نقضالذىبممرقايتباىالسلطانإلىشكوىيرلعونالمسلمينجعلالذىالأمرعليها،المتنازع

مالحهم)3(.9فىامرهوامدراليهود،إلحاحإلىلانصاععادثمء،القضحكم

المرسومحيالإيطليالىالمسيحيةالسلطاتفعلبردالقضيةتلكعنروايتهعوبديائنهىثم

:ليقولالبندقيةطريقعنالقدسإلىاليهودسفريحذرالذىالبندقهةالحكومةعنالصدرالعظبى

السفنوكذلكبل،البندقيةالسفنفىعامكلياتوناليهودا1وهاهمحالتا،إبطلهتم)القد

ولعل)"(((السفنتلكتسلكهالذىالطريقمناقصرولاآمنطريقيوجدلاإؤ،بالحجيجالحاصة

ؤلكونلمس،الطئفةهذهعلىبالخرعادتبالقدسوذويهماي!يىيهودبينالاتصالاتتسهيل

الذىالفلورنسىالسفرطريقعنالطيىمنخ!باتتسلماعتادقدكانإذنفه،عوبديافى

347،394،31.35(4هص،2ب،الجيلالأن!:العليمى(بوايمن1()

اس!3*أكا!!3،أ."هأح..ا676.0110751.".745111،107.".(2)

بعدها.وما3،.ص،2ب،الخيلالأنس:العليمىأبوايمن)3(

4ء؟هأ،الة."هأح.243.0،1.ا،)
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)8(المقدسةالمدينةفىالأوروبيةوالجماعاتبلادهبينالاتمالاتوإجراءالرسائلنقلمجالفىنثط

الي!ود.يخهمبما

ذلكعوبدياتناول؟فلسطينبقيةفىإقامتهمفاطقفىالاجتماعيةاليهوداحوالعنماذالكن

أذبكىوكابعداقلكفلمفا،إلىحفرثانأ)ومنذ:فيقولالقس!مغادرتهعدمرغمأيفا

المدينةأرجاءفىسطمعىإلىترامىمااروىأنفقطبمقدورىف!نولذلكم!ن،أىإلىفيه

معوصلاموئامفىيعي!ثونصفدفىاليهودإنيقالف!نهلها،اكبعةالأخرىالمناطقوفى،المقدسة

اليهودمعظمل!نحيهوحتى،الجليلارافىحمعوفى!شأ،قاناقريةلىالأمروكذلك،العرب

مفدتعدالواقعوفى)8(((-وضيعةأعماللىبالعملانفسهميعيلونوهمفقراء،قابيهمالذين

طر-شعنإلي!وعولااليهودمنحماعةتفموكانتالأدن،الجليلفىالرنيسيةالمدية

عامالطردبعدطفرةد!دتقدهجرقمانولدواسبايا،مننزحواأنبعدالقحططينية)3(

ناالأمرلموبلغلهمبابحبةعيديومزلكاعلواصفديهود(نحتىهـ.798ام./294

ومنهـ.0009/ام594عامقبلوذلكيهوديةامرةثائةمنتألفلمخاعأحئاكونوا

التربة(نإذعائاولحينم!لة(حد!مكمربلغحتىكبزاكانأعمارهممومطانللنظراللافت

هناكحماعاقماسقدوكانالحظرد،منافموالئابت،ورائعصحىعامةبمفةواباخجدة

إحدىفىللفرباءكدليلوعملسرتوسطة،منجاءقدكانممح!35يوصفالحبريدعىأسبالأ

ثراصامركزاالمديةهذ،مقجعلواايهودانعلىالدالةالثواهداجمعتوقدهذاالمثر!ت،

ع!ف!فىاليهودحماعةاعدادككونوبذلك4".المملوكيلاالسلطاتمنوبرعايةالطنفةأبناءيفم

فلسطين.لىآخرم!نأىوفىبلالقسى،فىأعدادهممناكبر

أفم))إلىعوبديايثرإذاططابات؟فىصفديهودتخصمعلوماتعلىالوقوفويمكن

لقوتالأدنالحديدبرالقرىبينيتقلوق!نواحيثايقلةالشجارة(عمالفىانخرطوا

أ!ا9404دة(؟)

اكلث-خطبهدالرصلاللونقلاحمالاتلىللورناصفردورعنعوبديايماانظر:

ط!أال!"ه5هـع.ج.!.243.0()

.91صا،2ب،العامالهودىاكريخ:طيمةصابر)3(

ء4لا*!ول135ءولح،87.003"84-38-28.(،)
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إلىالأحيانبعضفىيلجأفهمالواحد!نإذ،دلالينعملواأفمهذامنويفهم)1(((،عيشهم

مناقيرلصظربالنسبةاطلهومثلماسلعمنلهنيقدمهمابقيمةءالن!ليقغالأبوابترك

وهذاخلالها،منمهتهملمطرسةحوايتيمتلكوالمصفديهودأنيعنىذلكوكانممر)2(،يهود

حوانيتحراسأمجردايعملون))معظمهمأنعلىأكدالذىايهودىالطلبخطبفىثابت

بحوالىاطراسهؤلاءمنالواحددخلويقدر((،والفواكهوالزيت،والجبنايوابليبيعونحيث

يعدلالطعامالعموموعلىألراد.كسةإعالةمنيمكنهبلغوهو،العامفىدوكيةوع!ثرين))خعي

ومنايجار،صغارمنابورةالقرىوربمامفد،لىاليهودتجارمعظم!نثمومنرخيمئا)3(((،

ويعلويبرز،أنالمجتمعلهذايكنلموعليهعوبديا،ومفهمكطبالفقراء،وليسوا،الحالمتوسطى

قبلمنهمانعموااللذينواللامالونامظلفىايفاهوذكرهكطإلا،العالميهودبينشأنه

المسلمين.

سبيلعلىعوبدياوزكرهاليها،جماعاتقدئماليهودكانالتىللحطينمناخرىانحاءوفى

لأأصاالنجلبلدة))هىكها:ؤكر(نهإلالهارؤيتهعدموبرغم)"،5"س!+!!أريحابلدةالحصر

بال!دلهناكالحافروكناوفى،القدسمنلقطيومنصفرحلةمبعدةعلىتقعح+آهول)،!3

)5(،،لةولح!بيثانامابيتا.ثلاليناوعضرينمنوتتالفابلدة((،لىالنخيلاشجارمنثلاث

عضرينحوالىعلىوتشتملللمايثية،مرعىحالظاصجتانهاإلا،كبرةمدينةالماضىفىلكانت

تبد(القالبلداتجميعمثلشان(())بيتالأصللىثرسمكانتأفاابلدةهذهعنويفيفيئا،

(ماكنالآنغدتا"فىفىكب!ثأنذاتكانتالتىالبيوتجمعلمان))وتقريئا))بيت((بمقطع

)(

.918-ا88ص،المملويهةممرلىالهودالوقاد:محاص)2(

44؟ه"،لةأ.هه،.(أح.245.0

ول3للا4حولأا13ححول!.38.0.(3)

ايابعةالقرىإحدىلعدوهىالقسى،ثرقىالأردنفرمنبالقربايتابحركالىاريحابلدةتقع)"(

الأن!العيمى:(بوايمنانظر:.الجارينسكنبأفاإسرافيبقزمنقدئمااشهرت،القدسقاللطنكنب

74.75-ص2،ب،الجيل

الطريقلىيحذورهالغرببلدةوهىيثان،3بروصححتكه!لأس!!بيثاربرسمابصدوردت)5(

فرعلىيطلعيق!للىطبريةبحرةمنالجوبإلىدقعوهى،لي!ذكرياتوالبهودلللبهطنننولذا،بعمق

الاسلامىالصليىالمراعلىابسىودورهااللاينحكمتحتالجيمإمارةالد:أحمدعلىانظر:،الأردن

كيةبعد،تخرلمماجتررسالةهـ.،954-294ام./154-9901،الاسلامىالأددطالثرقفطقةل!

46.-43ص8891،،الاسكندريةجامعة-الآداب
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الأمرحممةفىأنهاإلانغمها،القديمةبمسمياقاتحتفظتزالماالبظعهذهأنوبرغم،مقفرة

م!نكلتسمة))إنيذكرحيثالعليمىاليمنأبعندلذلكتفسرأونجدحا؟)؟(بم(.مهجورة

ل!طكنه)2(((،نبة،فلانيت:يخقالإسرائيلبنىأنبياءمنبىمسكظكانلأنه......بيتأوله

إيثارةعدمبدليلالجهاتتلكلىالفلسطينىالريففىليهودجماعاتتوجدلمأنهالوافحومن

.هناكلهمتجمعاتاىإلىاليهودمرينالمطمنأى

فىباليهودإياهممقارئاعوبديارآهلماوففاالفقرمنيهودهاعالأالتىللسطينخارجوفى

نأيداغنياء)3(((،كاردمشقلىاليهودانممعت،المقابل))وفى:تائلأاكممنأخرىفاطق

الاجتماعىاطناعلىالتعرففىتمدالقالمعلوماتمنمزيذا(عطوناالآخريناليهودصرينالمط

أسرةوخيناربعماثةبلفوادسثقفىاليهودجماعةانفاحمبنيشولامذكرإذ؟المدينةليهود

بالرابعليهممثلاوضربأطباء،وإماحكماء،وإما،الجانبمرموقوتجازإمافكلهمأثرياء،وهم

سجلإذالمدينا،فىاليهوداوفاعتقييمفىايهودىالطالبيختلفلمكط.ول،30)"حجوزيف

!سمائةمجموعهملوهمبلد،واغقاكبرلأنهامكرقة،يهوديلأجماعاتثلاث))هناكخطابهفى

نأمنوبالركم،حرليونالآخروبعغهم،اخرىوبفائعالملابسفىيتاجرفبعفهم؟يهودية(سرة

يثتونوبعفهم،المائةيطوعضريناربعةبنسبةالظدتلأللتإرا"ليقرضونهناكايهودمنعدذا

سعا!ةلىيعيشانيستطيعالمرءأنإلافقط،المانةفىعضرثمانيةبربحيةمعهمتعاقداتلى(مواالم

علىفقطبايجاردلعملهميسائرياء!نوادمشقيهود(نيتغحوبذلك)4(((.المدينةهذهفى

هاملالتطالمسلمونانفربويةمعاملاتفىالأموالرؤوسباستثمارلعملهمإنماعوبديا،علمحد

يحرمهاالتىبالأعمالتقومكانتانهالىالي!ودجماعةوظيفةتتجسدوعليه،البنادقةالتجارمع

اغ.....الحمروصناعةالرباثلممارستهابعدمالأهالىويمسك،الإسلام

ذكر:إذالساحلمدنابرزفىاليهودلجماعةعوبدياتعرضال!ثامبلادمنآخرموفعوفى

والحديث،فلسطينحدعندتقعلهى؟الأمملثتىوسوقللسفنميناءفهىسورياطرابلى))اما

المقدسة،الأرضمدنمنتردالتىالمنتبتوجميعبالظكهةحباهااللةانذلك،يثجونذوعنها

)(

66.ص2،ب،الجيلالأن!:العيمىابوايمن)8(

4،كا!،"،أ."هأح.أا"237.0"124-.242

)أ

)،(

كاه44أ4،ا،ه.هأأح.،245.0.

اط!س!3االاا+!اه؟75اأص!،حمهه.حأأ.،."991ةول3لالم4(+ع)5)عولع،3"..08
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وئامفىيقيمونجث،يهوديةأسرةمانةحوالىحالظوها،الأرضاقصىمنالرحالةإيهاويفد

سيصبححتفافإنهطرابلسإلىإيطيىمنحكيمرجلجاءإذاإنهالظسمنكثرويقول،وسلام

وفىعليلا)9(((.يترددونالذينإيطبتجارمعاقيرةطريقعنوذلك،وجيزةفترةفىللظيةثرئا

مدنفىبجماعتهماهتمائايعرلمنجدهوطرابلىدمضقيهودعنعوبديافيهتحدثالذىالوقت

وجودعدمبسببإماالمدنمنغروهاوربما)2(بروتمثلفيهاونشاطوجودلهم!نأخرى

ي!.لهموجودلاحتىأونظرهفىبالذاتتكنلمحماعاقملأنوإما،معهمللتطملفرصة

وجوذايزعمانلهراقبال!ثاميهوذاتفمافاعنهاعوبديامسامعإلىتصللمالتىاكطقوفى

نطقعلى))المعروفقائلأ:الإسلاميالحجدربعلىالعربانبشاطتعرضفحيمافيها.لهم

لثاسعةصحاليليهانحترقينمكةإلىمصرمنالحجرحلةبتجهزيقومونالعربانهناواسع

هذهتتعرضكانتماواحيائا.الأقلعلىجملآلافع!ثرةمنتتألفقواللهمانحتىوموحضة،

.العربمنالفايحقبأن(حدهموسعدكانعمالقةاناسمنالبريةلىعليهاللسطوالقوافل

ول!43)أ"شاآهالقديراقة(بخاءهمالذينول-)!3ح؟34العربانسمىالعربعليهماطلقوقد

واحذاأنعلىيؤكدونوالعرب.القديراقةباسمدائمأيشثهدونانهمذلك)3(+"!أول)ول

بهيحاربالذىالشفعلىيقبضبينما،يديهياحدىجملأيحملانعلىقادرالعربانهؤلاءمن

نالاكبت؟معروفداريخىواقعمنتخلولااكمعربانومفلىوالمبالفة)"(((.الأخرىبيد،

ه44!أ،ل!"هه.ص!.(أ،.025.0(2)

لبههبروتدللهودجماعةوجودإلىهـ.(009ام./)594عاملايهودىالطلبخطبأيئار()

انظر:،الإسلامىالمجمعلىلذوبافمربماحققيينغريهودبأفموصفهم

ول3لا،4ح(ول،3اءولح.!87.0.

لهم:يقولويلااللةابنبأنهالنمارىزعمحدعلىلليهودالمحالدحجةيوحناإيخللورد)3(

يوخاأنهاوالواضح((آلهةوانكمافهابخاءحمفاانكم!ققدونانكممعافةابن!!قولىعلىتبهرون))"ذا

إنكمقلت))انا:الربلطنعلىالأسفارمدونوسجلحيثواثمانيناكنالمزمورمنالادسةالعبارةإلىيثر

(علاه.عوبدياقمدهمايينوبذلكومابعدها،01:03يوخاانظر:((0كلكمالعلىوبخوآلهة

ء.م!031.ح"لأولع.+.ك!.،3!لألاح)3*44.!(س!4.)ءولءلأح15"ح4أ4!أ؟)أء"4سا5ول4هولر19981!+.

3ولهمه.40!

4"كا!،؟،أ."ه،.اأح20ر09(،)

لعلانيلمندرئايعديديهل!حدىجملأمجملوأنعرب،ألفكليمكنهلقةالعطالعرباناحدبانالزعم

زيمم-أنالأضررحلةلنقرأإرالصدد،هذالناحمبنيحولامالرحالةبرواياتتاثزايهكانعوبديا
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شرقىوالبلظءمؤابإلىسياءمنالممتدةالجلأتسكنتاببنقويةالعربيةليقالعطتجيلة

عمرحتىيهماالحروبودارتباليهود،واصطدموانجئا،موسىأرسلحتىقرونلعدةالأدرن

واليهودليقالعطهؤلاءبينالعلاقةإلىعوبدياتعرضوقد.)1((..ماق...-0201)لثاؤول

ينحدرونأنهماكبتفمنبايهود،اظمةالدينيةبالأعرالتملتزمونأفمالمعروف))من:فذكر

)2(.؟!؟ححولر!بنسلمن

حينعوبدياعندمدلولهافلهاولذا))فارس((،بالعبريةتعنىر!بلفظةأنبالذكروجدير

بالبىتربطهممدينبنىمنقومركاببنواليهودعندالتاريخىالمدلولأما.هاالبدوأقرن

وفلحطينمصربينالواقعةالقبصحراءمنطقةلىيقيمون،قرابةصلةالسلامعليهإبراهم

والدهملهموفعهاالمتقلةيفريعتهملهمكانتإسرانيل.بقبينعاشواقلىوكانواوالحجاز،

ألاابيوت،سكنىعدمالحمر،تحريممثل:معينةأسسعلىوتقوم،الأصنامعادةعنلإبعادهم

يحمظواأنذلكمنالقملىو!ن.خيامفىسكناهمتكونوأن،كرقايغرسواولازرغايزرعوا

،للسلامئحامستقلأشعئاوظلواالومية،هذهالركايونأطعوقد.ابدانيةعاداقمببساطة

لوصاياولاءهمفيهماليهوداخرموقد.ابةمقتفياتحسبلآخرمكانمنتنتقلونوكانوا

)3(.البتيومقلىسيةعلىوحفاظهم،أبيهم

الحجرحلةعنعلمهعماففغلأ؟واضحةدينيةثقالةعلىينطوىعوبدياقبلمنالضرحهذا

جنصإلىيثرنجدهالصحراء،فىابدوإغاراتبسببأخطرمنلهتتعرضقدوما،الإسلامي

القد!.لىال!ل!نونانبرملةواصرغزةاصربخدمن(لطوعثربنانينكلوارجلمائةومعه-العربان

راجع:الظصل،علىوللوقوف

ولح3"ولاا+؟مه1475ح+-ه".س!أ(.،"831-841.0.

مامعجمالأندلى:البكرىعدالعزيزبنعدافهافهعدابام(490هـ/487)تابكرى،)1(

والر،وايرجمةايأيفلجة،الأولىالطبةالحقا،ممطفى:تحقيقب،4،والمواضعابلاداعاءمناضجم

13صهايهود،!اريخ:نعاعةمحمود:ايفأراجع،71،32،34ص،با،.ام549هـ./ا436الظهرة

-371.

44"ه"!لةأ.ههأح،.أ.2923.0()

انظر:.اللامعل!موسىحى5!6لأءتأنحلمنيخحدرونالذينالريثايت:همالر!يون

-+ء!ثهك!3،+هول.0011ولولأ(5+ههملى؟؟أ"عح"ههااع457.0

الصرى:عدالوهابأيفئا:انظرر!ب؟مادة.المقدسال!بقاموس:وآخرونعدالملكبطرس)3(

.701ص،4بايهود،موسوعة



144

إلىنبهمأرجعأنهبيد.خارقةقدراتذوىأظهرهمالذينالعمالقةوهمألاقدىئما،فلسطينساد

علىحرعهممدركأالحاصة،الدييةايهودبأعرافملتزموناقمفىاعمدالذينالركايين

راعتا!نالذىداودابىبملكهمتأيعئاقليلأإلاالأرضيزرعونلانجانهمثمومنالرعى،احتراف

الصلام.عليهإبرا!مالأولجدهمكانكذلكبلماه،فىللغنم

))أماعهميخمصالعزبانهؤلاءالاهتماممنمزيذاعوبدياأبدى،ابواعثتلكمنوانطلاقا

مدينةتجدأنيمكنولا.مدمرةفاطقحالئافجميع!...الأردنفروراءفيماالواقعةالمظطق

بواباتحقيصلونإفموايىبس.الأخفرعلىيلألونالبدوانذلك؟هناكبالسكانمأهولة

نأإذلهم،يتمدىانلأحديمكنولا،المسلوكةالطرقفىوينهبونيسلبونوهم،القدس

ثقمنالظدمةالقدسإلىالمؤديةالطرقكلتقدالظهرةهذهأنواكبت)9(((.كبرةأعدادهم

وقفعلىقادرةغرغدتالتىالمملوكيةالسلطةضعفيعكسلثكبلاوهذاللسطين)2(،أنحاء

عيهم،يةالحطلرضبفرضالفلاحينعلىاعداءاقموجهواو(نهمخاصةايخربى،البدونثاط

هذاانغرالحفر)3(.إلىالريفمنوهاجروا،اراضيهمبارحواانعليهترتبمماأموالهموابتزاز

أمامالسبيليمهدونهذهالتخريبيةبأعمالهمأفماعتبارعلىعوبديايرضى!نللبدوالمشينالدور

القديمة.اليهودمملكةبناءويعيد،الأرضيعمركىاليهودىالمشياح

فىالفلايئايهودئلاخرىنائيةبلادفىاليهودجماعاالذكرسلفكماباتالحططالت

تطرقإذ؟اليمنفىاليهودجماعةباتالحطثناولتكما،الظهرةفىبعضهمقابلالذينالحبشة

عدنمنجاءواالقدسيهود))إن:فيقولعندهمالاجتماعةابواحىمنجانبذكرإلىعوبديا

ومفانوبعد((...عريف!ةيهوديةمجتمعاتبلادهمفىيوجد))إنههؤلىةعنويقول((،...

وليجودالبلاد،ثراءإلىفيهاثطرق،باللطفهناكلليهودطاهربقمنايمنح!ممعاملةعوبديا

ماحدف!لىاهلهاعنأما،مداريةمحاصيللأفانظزابلادهلىمألوفهوعماتختلفزراعيةمحاميل

فىنفحانولنا؟القدسإلىاليمنمناليهودهجرةقغيةثرالإشارةوهذه)"(.الحمرةإلىيميلون

9.صوالفمايون،العرب:رافقعدالكريم)3(

)،(

كا!4،أ"0554حأ01،".124.

!5رول4حول،131س!ولع3،".48.

4ء؟هأة"،هه.حأا.،6.24.0
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فىأخذهمثمهـ.(،294.اام0)99لهاالمليىالفزوإبانايهودمنالقدسفراغا،تجار

العييينالمقدلربيتملوكحاجةوطةتحتالغزومنقرننصفحوالىبعدإليلاالشلل

قيلةجماعاتيثكلفىأخرىمرةالمقدسةالأرضلىوظهورهمالعاملةلأيديهمالاقتصادية

فىليمودالمدنيةالحريةقدمأففلفاخفىعلاقاتنثأةمنذللظعلىترتبوماالعدد)1(.

يهودمعصلاتلاقامةايهوداتجارقام،ليمنالزيديينحكمواثناءالمناخهذاوفىفلحطين)2(.

ايمنفىالوقتزلكفىايهودبيناتثرتأنبثوماتجارقم.تعزيزهدفومصرفلسطين

إليهمها(رسلرسالةفىيمونبنموسىعنهاعبرمشاكلفىأوقعتهم)3(واجتماعيةدينيةفؤفى

منالهجرةاوالإسلامفىالدخولبينالاختارحالةلىبأنهلهمو(فتىفيها،ويواسيهميعفدهم،

لهمذكرآخرموفعور،بدينهملارينالهجرة!عليهم،اليمنلىوتمل!قميوقمتاركينبلادهم

منجاءواالقدسيهودانمنعوبدياإيثارةتصدقلقدوعليهالأليض)"(.جوهرةهىفلسطينان

ناالوسطىالعصورلتر!الإسلاميةالتإرةفىالمتخصمةالدراساتتمداخرىناحيةومن،هناك

تجازابصفتهمليهاي!تقرونوربماالعمر،هذااواخرفىممرعلىترددونظلوااليمنيهود

والحاملاتالتوابلمثلال!!لعليهاتجتمعالقالظعدةتفكلعدنكانتإذوعلماء.وحرليين

.99ص،الرحلة:ايطيىبخامين)1(

3ء*كل3رلى.،لأ+عما44أولأمم!04!ولولآهلىد+س!)،3س!،ولهماول4ه،ول236.0.079.1

صوايهودية،الهود:يثبىعلىالجيل؟01هعىالمملوكى،الععرلالقلىس:علىاللىعلىأيفا:انظر

131.

7791،القاهرة،42مجلد،المصريةاكركلةالمجلةلىمورمجثوالهود،الدينعلاح!:القومىعطة)2(

.54-93صم.،

.91ص،ايمنيهودابوجبل:كاميليا)3(

3ءلأاح"ح،1لى."!،+4"،3!74+أأ+ه4ح.3"أحاأحم!أ+أح3همح"أس!كل!،4ل!ع4)74!ألىس!أل!"5(،)

لالأأء*لاا،3لاح"3ه،ك!م43.15.46.00،5391")60.

الرسالةبذهايمنقايهودىالمجتمعريخسالميرمىنالانبنيعقوبإلىأرطلديمونبنموسىوكان

يهاويطعنم!ثاكل،منلهيتعرضونيمالهممؤازرثهويعلن.ايمنيهودبينوفهمهاتداولهاي!هلالعريةباللفة

الذىالمثاحظهوربقربويثرهمايعاون،علىومجغهم،وسلمعيهماافهصلىوعمدعىابيينفى

فى:ال!ملنصهاراجعالمغايرز.الأمممناعدانهمضدايهودىالنضال!اريغلارذامجدهمشعيد

أأ3)4+ا"ول*4+هول).4ء(:ر5"عهمولكا!!1،3ول،43ولي!أ+40،5+054لاء3!كاه.ك!هء؟،لأ*ح5؟

اكالا"41ءأأ+ه؟أحهلأاحآهح"أ+ولأمح،لألهح)!233889."-.274
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وتصلالأحمرابحرعبرطريقهالشقالبلادمنوغرهاالهدمنوالحثبالحاموالحريرالزراعية

الوقتذلكفىيشكلونكانوااليمنيهوديانالقولإلىيذهبمننجدذلكومع)9(.عيذابإلى

)2(.الأخرىايهوديةالمراكزمعظمعنونقطعة،ومعزولةبيدةيهوديةجماعة

الإسلاية:السيادةظلفىلليهوداجتماعىتميم

المملوكىالحكمظلفىالاجتماعةاليهودأوفاععنالبليغتعقيهلعوبدياكانعامةوبمفة

منافمعلىأنفسهميقدموااناعادوااليهوداننجدما))وكثذا:يقولحيثكوليةنظرةفى

حينفىالعرببينينتقلونوهم،ومتسولينصعايكأنفحهمويبدون،العربيةابلادفىالفقراء

دراسةفىايخصمةالمراجعاحدويفيدالآخر)3(((.حيالكلوالإحسانالشفقةيدونلاأفم

إليهيحعونفهم،للطلوعبادقمبالجشعتاريخهممرعلىيتصفونبالفعلأفمايهودىالمجتمع

السلطنذوىإلىالتقربعلىوالحرصوالنظقالرياءعلىبقدرقميتمفونكما.حيلةبكل

والمسكنةبالضعفويتظهرونوالب!ء،بالضكوىويتزلفون،عليهمالتآمرئمأكراضهملنيل

إنماايهود،غرمعذلكاتباععندالأمريتوقفولم.شرورهمويخفوا،الآخرينعطفلشتدروا

دراسةتفسرحينفىالففى)"(ويث!ونالآخر،البعضضدبعغهمالم!ئديحيكواأنأيفئااعتادوا

العمر(واخرفىلردىبثكللهمعنيفةحوادثمنوقعبماالفعيفبمظهراليهودظهورأخرى

لحيدتهوصحيحةمدققةرؤيتهتكونأنيفترضوعليه.ططاباتهعوبدياتسجيلوقتالمملوكى)5(

ماهناكوليى،منهمواحدالنلايةفى(نهكطالضرقيةمجتماعتىعنغريئاكونهعلىالجية

وتحايلهم.مكرهمعنمفاليلأأومفلوطةلثهادةتقديمإلىيدعوه

صممر،فىالهودقايم:عدهتاسمايفناراجع.ا30صالأحمر،ابحرلممرتجارة:القومىعطة)1(

.هاخ03،

دمثق،،العسكريةالدراصاتمركربام،احمدح!نكرجمة:،الاسلامظللىاليهودبرنارد:لويى)2(

13.اصإم.،599

لأه44"ث!ةأ،.(أح."ه.228."()

علىبرفةالعصورمرعلىواخلاقهماليهودعفاتليهادثرحلمولأالمذكورةالدراسةقدمتوقد)"(

تائج،منإيهوصلتلومؤكدةمجدةذاقاالتوراةاصفارلىعهاوردماإلىالاشاراتعثراتخلالمنذلك

.323141،ص،اليهودىالمجمعثنودة:زكىلذلكراجع

.171صممر،لىايهود3:تاعدهتاسم()
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كانتالمملويهةتالسلطأنإلىأشارتالمعاصرةالمصادرأنأيف!ئاالمددهذافىوالملاحظ

اللونتحددكط)1(،عمائمهميمييزالأصفراللونعليهمفرفتحيث؟معيةبملابساليهودتميز

الواحدةتتعلوأننفسها،بالألوانالايزامعموئااليهودنح!اءعلىوتعين.نهملل!مريينالأحمر

الوثائقوبمراجعةالمحلمين)3(.نساءعنلتمييزهنذلكوكانقيينين،لونينمنخفينمهن

ثجاعأبوفرصإز،سابقةعصورإلىيرجعمظهرهمتحديدفىالمتبعةالقواعد(نئتأكدايهودية

عفراءعلاماتوضعهـ.(555-053./ام061-1)135اقةبأمرالمقتدىالحليفةوزير

نسائهم،علىأسودوالآخراحمراحد!خفينولبساليهود،رجالعلىالرقبةوحولالرأسعلى

عنتمييزهناجلمنالرتبةفىقصروعقد،معينموتلإحداثالأرجلفىخلخالعنففلأ

نظرتلفتلمايإسلامىالمجتمعفىايهودخصتالتىالمظهرلهذهذلكومعت)3(.المسلطافء

فى-ملابسهفىبعلامةاليهودىتمييزوهو-ذاتهالأمرنظرهلفتطحينفىيذكرهاولمعوبديا،

ويس،المسلمينمعللمعاملاتتنظيظإلاليسوملابسبعلاماتتخميمهمكانثمومنبالرمو.

الوافدينلملاحظةمدعاةل!نالأضرالشكلهذااتخذمالماذا،العنصرىالتم!زقبيلمن

لهم.ملةالمطسوءمنلونأنهعلىولسجلوه،الأجانب

فىواضحة!نتالمملوكىالإسلامىالمجمعلىاليهودمعاملةإلىالحطاباتتطرقتوعندما

ليسوااليهودإنالواقع)الىقائلأ:الصددهذالىبثهادثهعوبدياأدلىحيثذلك؟إجلاء

فىتوفحولموعرفأ،طولأالبلدهذاداخلارتحلثلقد،المناطقهذهفىالعربمنمفطهدين

وفيشئ،فىهذايزعجهملاتجمعةاليهودمنعمبةوجدواماوإذافهم،أحدمنعقبةطريقى

سواءرئيسئايعبحانإلىيرتقىانالسياشةالعلوممنمتمكنذكىيهودىرجلاىعلىالسهل

عنفماذاالحطابات،عاحبراىهوؤلك!نوإذاسواء)"(((.حدعلىللعربأملليهود

فياليهودمعاملةلقفيةاليهودىالطلبخ!بتعرضالواقعلفى؟ذاتهالأمرفىتلميذهيثهادة

يعاملونوهمآخر،مكاناىلىالمسلمينمنألضلبروتلىالمسلمين))إنعلىواكد،مرة

حسنة،معاملةاايفئابرروتأفىالمسلمونعامبا)القد:وأضافعادثم((حسنةمعاملةاليهود

7ح"3لاا*14مهح(751،،3هه..جا.،".)63ة)(

362.ص،13بالأعثى،صحالقلقثدى:

365.-362ص،13بالأعثى،صح:القلقئندى)3(

3؟حس!كاأح،3ولا،*حول4ح"3ل!+حأم!3رول4أح"3ل!س!س!!353+)75ح،ح!314ح31)حاس!أ+ه()

ممثهـ0117اأ*س!3ه،!!103،1891أ55.0210.

60لا4أ،"0551حأ01،".332.!،)
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لملبههمالم!حين،الملمونبمراتولعدة.والظكهةوابخزوالقمحاللعلياووزعوا

الطلباقدحكذلكها((:اليهوديعيشلالمازاأعرفلالذلكاليهود،عنبكلمةييففوا

ومن.الآخرينواليهودالمسيحيينالأدلاءعندونآدمثقإلىالطريقفىرافقهالذىالمسلمالديل

دفعفىايخلفينعلىعقوباتمنتفرضهالسلطاتكانتماإلىتطرقوعندما،أخرىناحية

اليهودمعسواءحدعلىتتعاملايركيةالسلطةنجانالمقامهذا))وفىكف!ريبةالمقررةالأموال

الأشرفألسلطانعصرفىكانتمجتمعةالشهاداتهذهأنويلاحظ)1(((والمسلمينوالمسيحين

.ابلاد.فىالحكمعلىحديدمنيدوإمساكهبأسهبشدةالمعروفقايتاى

دفعاومالفرلياليهوديتعرضعندماانهإيغاحعلىحرصحيثشهادتهعوبدياواشأنف

الثعب،مجملضدالمملوكيةتالسلطتتبعهاعامةسياسةقبيلمنذلكفكانزاندة،غرامات

هذالىتفرقةولاقيودولااليهود،(ماممتاحةكانتالعمللرصبأنالتأكيدعلىحرصانهكما

لهمكفولةوالحبدوال!ثراءالحركةحريةأنكطلراةيزدادأناليهودىعلىالس!لومن.الثأن

معهالذىالحدإلىبأعمافممنشفلينكانواونسائهماليهودرجالانعلىدللكطشاء،كيفط

معاملةأنإلىالآراءبعضتتجهالثأنهذاولطهه)2(.دونجاهزالططميثراءإلىيضطرون

علىاختلفالأمرأنإلا،الأولالمملوكىالعصرعلىاقضرتليهودالحشةالممايكالسلاطين

حقالسوء،إلىيومبعديوئااليهودمعاملةتحولتإذ؟الجراكسةالمماليكسلاطينمعظمعهد

العبادة(ماكنبسلباقمواكما،مهينةأعمالفىواطظلهمنسائهمواشغلالباضط!دهماقموا

مقفعهموثانئا،،بملابسهمتميرهماولأ،هى:عليهممحاذيرثلاثةبوفعوانتهاةهم،اظمة

حينمنزائدةنقديةكراماتفرضوثاك،والأمراء،نالسلطلدىالحكوميةالدواوينفىالعمل

المجتمعمعاملةعلىوالمنصفةالواقعيةالمعاصرييناليهوديينشهادةعلىوبناة)3(عليهمآخرإلى

العصرعلىمعاملتهمحسناقتصارإلىتتجهالقالمذكورةالآراءقبوليصعبلليهودالمملوكى

وهواليهودبينإقامتهبحكمعصرهعلىيشهدمنخرويعدعوبدياوانخاصة،الأولالمملوكى

الاتضاديةالاختناقاتمنجانببوجوداحس(نهيبدوإذ،ال!بةلىبموضوعيتهيشعرنامما،منهم

لهتعرضيخماشئاكانتالدولةتواجهالتىالصعبةسيةالسبالظروفوالطيعيةوالكوارث

بشتىالشعبأصابتعامةسياسةإطارفىالافطهاداتإلى(بذاترقىلامفايقاتمناليهود

أصابتهم.كمافثاته

)1(

)2(

)3(

ول3ل!4ع13(+1عءول،!7.00)09.081.

كاه44،"،أ."ها.اأح22.00،ر.228

3،!3ع5+"57مملاأءس!"سأس!13لاأ3آحول5!ولحأ"0.)53.
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الرابعالمبحث

المتوسطشرقفىاليهودمجتمعاتإدارة

عوبدياخطاباتواقعمن

ا!يتو:-أ-

اليهودبمجتمعاتالحامةالاجتماعيةالواحىمنالعديداثلاثةعوبدياخطباتكلتهكذا،

المهممننجدانناإلاايوسط،يثرقىفىثلائةمجتمعاتفتناولمعظم!،جابقدكمانمناطقفى

تميزهالتىايهودىالمجمعمعالم(برز!نتإذعده،اليهودىالحى(واثرعمفهومعندالتوقف

فىأم-صقيةداخل-ويسنابالررمو،فىسواءعوبديازارهاالتىتواجدهممناطقجمعفى

مظهزارصدقدعوبديايكونثمومنواحد،شارعفىيتمركزون!نواافمحيث،رودس

علىالوسطىالعصوركرةشكلهفىاليهودىولح"قا5الجيتووهوالا،واسسهمدلولهلهاجتماعا

إلىاشارأنهذلك)؟"،القوميةأوالدينيةالأقلياتإحدىعلىالمقصورالحىهوالجيتوأناعتبار

خاصة،!عذوىاليهودمنس!فاكلوإداريةبلاجتماعيةوحدةانهعلىاليهودىاثرع

عليهمتغلقكط،شارعهمداخلتحميهمالتىالأسواركمتحيط،مساكنهمداخليعيضونوهم

)2(.المباحفىإلاتفتحلابوابة

منوفربقطيتمغكمانالجتوانبالرومولىاليهودمجتمععنعوبدياأوردهمماويتبين

يينهمشخمئاعشراثنىمنمكونةإداريةهئةبواسطةيدارهناكاجمتمعكانإذ،الذاتيةالإدارة

التىالواقعمنقرئاالاكراحاتاكرإن288؟ص4،بايهود،موسوعةالصرى:عدالوهاب)1(

المدية.منصفزاقئا!عنىالتىالايطيةبورجتوكلمةإلىبالكلمةيعودالذىفىلكهو))جيو((كلمةتفر

اليهودحىإلىتثرر!نتام.840عامولىوالبرومايخة.الاغريقهالامبراطوريينإلىالجوات!اريخويعود

حىعلىجيتوكلمةأطلقتحيناام.516آعالإلاتماماالممطلحه!ايلورولمالعاية،الأسوارغطهالذى

نظميرجعانإلىيذهبمنوهناك4..صالهودية،الأقياتالصرى:عدالوهابانظر:ابندقية.فىاليهود

العزلةمؤثرينابلثرقى)ببيى(جوثنأرضصكئعلىاخوىاتفقجنمااللامعيهيوسف!دإلىالجو

.811صايهود،تاريخ:نعاعةمحمود:راجعممر.أهلمعايطيثىعنناك

4،"هأ"،055حأ،.".1220.(3)

ومن،الإسكندريةبمديةالم!يجينطنفةلحىالجولوصفيكونماأقربهوالذىالوصفهذاعوبدياقدم

اليهود.جيوعلىيدرجفومفهثم

914--
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تمدعلعهمكانالاتجماعىالدورإلىنجالإضافة،فخمةتنفيذيةقوةالهيئةلهذهوكانا!كم،

القظيافىوالحكماكزعاتفىالنظرالهيئةهذهحقمن!نكط.والسجنالجلدمثلالعقوبات

إلىويثر،الأمةبمجلسهذامجلسهماطديثيناباحثينأحدويشبهايهودية)؟(،الشريعةحسب

وفيهبولندا،منالروسىوالإقليمويتوانياوالمفرىالكبرىبولندابلادفىأملأمعروقاكانأنه

صغرةكليعرفونالهيئةأعفاءثانفقدوعليه)2".أمورهموينظمونخصوماقم،يففونكانوا

فيهم،التحكمالهلمنكانولذا،عددهموقلةحجمهصغربسببالجيتوس!نعنوكبرة

تتمشىاليهودب!ثارععنهعبروالذى،اليهودىالجوعنعوبدياقدمهاالتىالدةفمانثمومن

جتو.لكلمةالطمالمعنىمعوتتفق

بنياناليهودىالجيتوانمجت!عةالشأنهذافىانباتماحبباأمدناالتىالمعلوماتوتمد

فىوالدنيالوسطىالطبقةيمثلونومعدمينموظفينوصغارحرفيينيف!محيث،اجتماعىاقتمادى

مناكلبيةعنفضلآميشا،لىوالأثرياءالوسطىالطبقةيمثلونوتجارحرليينوكذلكبالرمو،

علىالمبنىأوروبافىالاقطعىالمجمعمعيتواءمالاجتماعىالتركيبوهذا.رودسفىالفقراء

وظيفيةجماعةاليهودبرزوليهبينها.واضحةاجتماعمةبمسافةوالاحفاظالطعقات،بينالفصل

ع!منبهاتصفوامابحكمالتإرةلنوناجادوا(فمذلكوالربا،التجارةبمهنةتضطلعوسيطة

واعمالالأموالاستثمارمجاللىمهارقماكريخلهميذكركذلك.والحداعالمساومةعلىوقدرة

تمنعاليهوديةالضريعةكانتإذالظح!،بالرباوالقروضالرهونبعملياتوالاشتغالالصرفة

العمرفىذلكواملواوقدالفرباء)3(،معذلكلهمتبيحينماميهمابناءمنالرباأخذمناليهود

يمنجهم!نالذىالإقطعىاببيل(وللملكتابعةحرليةاوتجاريةاتحاداتمكونينالوسيط

أسايعئاإليهميظر!نبلنفع.منورانهممنيرتجيهمانظروالمزايايةبالحطتمدهمالتىالمواثيق

دعمومماكرباء)4(،افمعلىمعهمايطملويتم،وإدارةإنتاجاداةاوللربحمصدزاباعبارهم

الجتوكاناخرىناحيةومن،بالدينالمرتبطةوالتظليدالطداتمجموعةالجيتوإلىاليهودحاجة

علىطالحظكفلإنما،وحسببقاءهميفمنلاانفسهملليهودبالنسبةحيويةمسألةيثكل

)(

93.ص2،بالاسرايخلى،المجمع:علىحينلؤاد)2(

.5305-20صايهودى،المجمع:شودةزكى)3(

.01.صايهودى،اياريخ:إسرانييثاحاك)،(

كا!44.ث!ةأ.!أس!،.أ1.21.0
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فرونايهودواعتاد.بالأموالويشترونهإليهيسعونحقثمابةكانالجوفإقامةثمومن،هويتهم

عددظهرالوسطىالعصورأواخرومعهم،اظصالجيتوياقامةعامكلالاحتفالعلىالإيطية

تلكفىالي!ودعاشهاالتىالظروفمجموعةوأدتإيطاليا)؟(.فىوخامةلهم،الجيتواتمن

ولا،معهميملىولاالأغيار،معيأكللادليهودى!ملة؟عزلةشهفىعاشواأنهمإلىال!نات

ومن،الجيتواتداخلوالموتوابةالميلادلى!ملةعزلةأفاأى؟معهميدفنولافهم،يتزوج

والظندةالمصلحةسوىرابطيوجدلاالأمرواتعوفىحصئا)2(.كانأنبعدسجئاالجيتوصارهنا

المثترك.والعمل

بعيدحدإلىساعدالوسطىالععورفترةالبيعيالأوروبييناليهودواقعأنبالذكروجدير

لجمآعاقمالداخلىسكالتطعلىظالحظإلىتثتتهمادىإذهم،الحامةالجيتواتتكوينفى

نأإلاالأوروبالمجتمعدايفلغلمحاولاتوبرغملحطيهم)3(.السلطةاصحابحولوالالتفاف

روحتفمثىإلىأدتوانتشارهاالميلادىع!ئراكلىالقرنفىديةالتصميمونبنموسىأف!ر

أوروبا،منعديدةأرجاءفىمكثفبثكلوالتعذيبللطردتعرفواافمذلك)"(؟ضدهمالعداء

هـ.(416-595./ام612-11)89أولححه،ل!111اثالثأنوشتا؟باحرصحيث

عامفىإنجلترامنطردهمتمكط،بملابسهماليهودتمييزعلىهـ.706ام./021عامفى

./ام934-1348عامىفىتعرفواإنهمبلذلك)5(.بعدفرنساهـومن968اما592

اليهودقتلمنيتخذونالمسيحيونفيهاكانالاضطهادمنعارمةلموجةهـ.747-974

فيهملظن!ماليهودمنالتخلصمحاولةفىلفعوالمإلىاحيائاالحكاموانضم.الثهإلىللتقربوشلة

الأ"قالملكقامانهـ.(853ام./4)51عامفىوحدثودسانس،مؤمراتكأصحاب

.24-04ص،ايهوديةالأقيات؟!28898-ص،4باليهود،مويعوعة:المسرىعدالوهاب)1(

48.ص،وعمدةتاريخالهود:سفانكامل)2(

5أ3ع+41!34"3.ك!..لىح*أ5"حأ7أاأأح!أ5ول"28.0.(3)

"هلول3.+ه"لاه"اولااأ+054همحث!4ل31"ح2.0).9(،)

انهمفةتنمىثمومنليهود،زعئاالمحاليدلطعنقدميمونابنانابحثهذايفيفهومما

البهسة.رجالمعالصدامإلىأدىمماللبثرالمخلص

هلول03ول"!هول055،1حأ،.،".672.(0)

09ص،ايهودىاكريخ:إسرافييئاحاك:ايفاراجع؟48ص،2ب،الطماليهودىالتاريخ:طيمةعابر

-19.
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جميعبطردرقراارمدلا(هـ.218-08!01م0141-0041)3"ولول4"ءحبرلثترو

عرضةاليهودوظلالحاصة،ملابسهمارتداءإلزامهمعلىوأبقىوبافاريا،الراينإقليميمنايهود

843.اام394-0441)اكلثلريدريكالألفيالقيصرجاءحقوايضريدوالحرقللمل

محيحيينالثعبكاهلعلىألقيتالقالاقتماديةالأعباءمنكذاخففالذىهـ.(898-

يهودالمحيحيوناقمإذالافطهاد؟منلمزيدآخرمكانفىتعرضواأنلبثواماأفمإلاويهود.

هـ.848ام./454عام3+ح"ولحترنتمدينةفئعمرهمناثانيةيخاوزلاطفلبملإيطيى

اعمالمنلكثريهودهاتعرضحيثالمانياإلىمنهاواتقلت،بينهمليماالمذابحانتشرتحيث

بينهم،المعتقلينعنوافرجلانقاذهم،القيصروتدخلهـ.(881ام./)476عامحتىالوحشية

البلاد)1(.منبطردهمالم!لبوأهل

العمورطيلةالاضط!دبعبباوروبايهودعاشهاالقالطويلةالعزلةحياةعلىترتبولقد

فىذلكوظهريعاي!ثونها،القالشعوبمجتمعاتداخلستقلةيثخميةلهمتكونتانالويعطى

معوالتعامل،معينبزىوالتزدالجيتوات،هىالقالمدنداخلكمخاصةمعينةأحياءفىش!هم

كايتحدثونالتىفيها(يعيشونالقالبلدالفةالوطنيةاللفةإنبلمية،بطريقةاليهودغر

وقد.الوطنيةاللغةمفرداتمحلآراميةأوعبريةمفرداتبعضلاحلالنتيجةمعيئاطبغاأخذت

وهكذا،الدولسائرفىببعفهمالاتصالاستمرارعلىتلكالعزلةحياةرغماليهودحرص

قديمةألمانيةلفةعنعارةوهىالأشكبز؟لغةوهىاوروبا،لثرقفى))اليديثى((لغةظهرت

القرنينخلالمقوماقااللغةهذهاستكملتوقد،العبريةبالحروفوتكتب،عبريةبكلطتنحتلطة

)2(.الهجريينواكمنالسابعالميلاد.يين/عشروالرابععئرالثالث

فىتختلفقداحوافمبان(وروبا،غربفىاليهودلواقعاكريخيةالحلمةهذه!نتماوإذا

فذوالظمإلريقياوكالمصرمنكلشهدتفقد؟المتوسطالبحرحوضمنالآخرابنب

ليك،المطمصرجكمذالظطميينخلفلقدالس!ن؟عددفىعائاانخفاضاعضراكلثالقرن

مانصفإلىالس!نعددلهبط،العسكريةمشروعاقملتمويلمطلبهمبكثرةالس!نوارهقوا

مراكزلهمأم!بحتحيث(فريقياكالعلى(لواخايفدوناليهودواخذ.سابقيهم(يامعليهكان

ام.(649،يويوركالحادمة،الطبة،اب،اليهودىالثعبتاريخ:ا.،ماركس.،ل.ممارجوليز،)1(

:سفانكامل21؟2-.ص2،بالاسرايخلى،المجتمععلى:حنينلؤادايفا:راجعا؟35ا-34ص

.ه.ص،وعقدةتاريخايهود

.8صا.،ام719،الظهرةواسرافي،العايةالمهوية:راتبعانثة)2(

http://al-maktabeh.com



153

أعورتولواجثتركياعلىالهجرىاكسعالميلادىاعسرالحاسىالقرنأثناءوفدواكما،هامة

،الشرقمعالدوليةالتإرةعلىالسيطرةحاولواأنوصولهممنسنينبفعفىلبثوافما،التجارة

لهم)1(.هاتامقزاالقططيماوأصجت

إدإرىاجتماعىاقتصادىبانهوجثمنحيوىبدورتقومكمؤسحةقاثفاالجتوظلوقد

ومشاكلطمصالح!لهاوسيطةوظيفيةكجطعةالاشقلالاي!وديةالجماعاتلأعفاءيوفر

الجطعاتطبيعةعلىغلبتلىوباكالمسقلة،والأثنوجرافيةالدينية!ويهاولها،الاقتصادية

شقلةسياسيةجماعاتكونهامنأكرالدينعلىابنيةالاتجماعيةتنظيطقاالأوروبيةاليهودية

المرتبطةالمشاكليواجهواانعليهميكنلمإذ،حولهممنمعيعاسىإولرفىالعملافتقدواحيث

عنففلأفيهـا،الطمالظنونتدعيمعن!فب!ثكلالمسئوليةيتحملوالمكط،الدولةبمادارة

الدينينظمهامجالاتفىخاصةالكبرالمجتفعباتىعنالاجتماعيةالناحيةمناملأانفصالهم

اليهودمركزافارالوسطىالعموراواخرومع)2(،التجاريةوالعلاقاتالزواجمثلاليهودى

إلىدويينتجارمنتدنواحيث،الأوروبيةالأموالرؤوسفىا!بقتحكمهمبعدالاقتمادى

ملكماالمرهونةالسلعةتصبح،الدلععنيعجزالمدين!نوحينماصفار،مرابينإلىثممرابين

ويمكنالججول)3(.التاجروهوالجولىاثانيةالأساسيةللثخصيةيلمهاكمانالذىللمراب

الحرصنتيجةالداخلىتمادكهمفى:اوروبادالي!ودجماعاتثكوينإلىادتالتىالعواملإجمال

واضحةالتظمنهذانواةوكانت،الأساسيةالقاليةالظليدعلىالحفاظوبغركاالتظمن،على

نسيخاالجمعمنجعلمماقوةاكربشكلمجتمعهملىابىرزةالعناصريشملوامتدالألعرة،فى

خارتجايعدالجطعةعندالمألولةوالنظمالظليدعنيخرجمنكلكانكذلكواحذا.متكاملأ

غرمنفملةتكتلاتأ!اعلىاليهودجماعاتإبرازإلىالنهايةفىكلهذلكادىوقدومرتذا)"(،

ما.المحيطالأوروبالمجتمعمعفسجمة

اللاممفاو!اتإلىالقديمالعهدمناكريخعبرللهودعىوالاجتصابسىالمفهوم:شريفحين(1)

-.ماق009)إسرافيدولةقيامإلىالقديمالعهدمن،الأولالجزءام.(،599-.م.اق509)أوسطةالثرق

.015ا-94صام.،599لل!ب،العامةالممريةالهةام(،489

ءأ3ح+3.31441.ك!.،)ح*أ3"ءأ7أاأ،م!أه+".08.(2)

.392-92صه،4بايهود،موسوعة:الصرىعدالوهاب)3(

ص!أ3+ء.3441،5.لأ.،لىس!"أ3"س!أ7أاأأ(مزوله.".82.(4)



مجتمعاتداخلتقعمدنفىالأوروواليهودىالجيرظهرةعلىخطباتهفىعوبدياأكل!هكذا

،نظرهفىكثزايختلفلافالوضعالإسلايةالمجمطتفىللجوبالنسبةأما.المتوسطالبحرلثرقى

يفردونالقالشوارعوهذ،،تخصهمبعينهاثوارعوجودإلىاليهودىالمستوطنهذايضرإذ

كذلكبالظهرة،اليهودش!ارعفىالحالهوكمااليهودىالجيتومجتمعإلىترمزالتىهىبسكناها

ولا،عليهممقمورفناءفىجميغايقيمونيهوديةأسرةعثرينحوالىالحيلفىيوجد))أنهسجل

فىلليهودخاصحىوجودإلىايهودىالطالبخطبويتعرض)"(((،مسلمبينهميخمايندس

واكممصرمنكل!فىاليهودتوزيعفخريطةإيى)2(،المؤديةالبوابةمفتاحيمتلكونوهم،القدس

طريقفىوهوفيهامادلهمالتىالمناطقفىلهمبالتعرضعوبديااكفىحيثوافحة؟تكنلم

القالمدنبمثابةوالحليلوالقدسوالقاهرةالإسكندرية!نتثمومنليك؟المطدولةداخلرحيه

اكادواقدايإسلامىالمجتمعيهودكمانماوإذاعده)3(.وافحبشكليهودمواطنينعلىاحتوت

رىالنصحارةيثأنهوذلكفىلشأفم،بالظهرةثارعهمذلكفىومثكتخمهم،اتحاليسكنى

والمغربلينالنحاسينحارةوكذلك،ألعرقأوالدينعلىقائفادمنيفا،البرابرةودربالروموحارة

يرتبطونكانواآنذاك.مصرفىالواحدةالحرفاأمحابانمن"انطلاقأوالفحامينوألعصرين

يمركزونالواحدةالحرلةأربابكانإذدياناقم؟اختلفتوإنحق(وامربعدةاببعضببعضهم

حكمتقدللأتلياتالتآزريةالطبيعةكانتوإنالحرلة،باسميعرفواحدفكانفىجغرالئا

نسيخايكونوالمف!فمسكنوها؟القالمدنداخلمغرةجماعاتيثكلونكانوابحيثاليهود

النسيجهذاداخلعضوئاجزءأكانواوإنماالطم،الاجتماعىالنحيجعنيختلفخاصااجتماعئا

)4(.الكلى

بمعنىايإسلامىالمجتمعفىباليهودنجاصمهنىجيتوهناكيكنلم!انهالقوليمكنذلكوعلى

كطمنبوذةأقليةباعتبارهمحقرةحرفأومهنفىوعملهمنشاطهمويحدديعزلهملمالمجتمعأن

)1(

)2(.

)3(

كا!44،ث!ةأ."هأح،.أ.924."

!3للا4حول3"،حاولس!هـ3".98.

4!كاهأ،،لة"ه.ح(أ."كم!هس!3ولة

.171-ا7.ص،الرحلة:التطيىبيامين

65(-63)صالدراسةهذهحرصتوقدا؟،24،270،صممر،لىاليهود:قاسمعده!سم)"(

تجةالمجمععلىانماحهمخلالمنتينوهذاممر،لللهودحرلى(())جووجودعلىمعلىايلىيلعلى

والمجون.الملمينمعبخبإلىجئانخلفةحرفلىتغلفلهم
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كافةفىعملواقداليهودأنعلىتدلوايخةنماذجهاكأنتعدوالدراساتبالررمو،فىاطلهو

ايفرقةكانتحيث؟الوسطىالعصورأوروباعكسالمملوكىالمجتمععرفهاالتىوالحرفالمهن

ضيقنطقفىوتحصرهم،المنتجةغرالم!نةوالحرفالمهنبعضممارسةاليهودعلىتفرضالعرقية

فكماالحد،هذاعدالأمريقفولمالحدثة)؟(.والعمعوربلابهضةعصرحتىالعمورتلكطوال

الثيئلقبحملوازعماءهمأنحقالمهمةالحاسةوالوظئفالرفيعةاكصباليهوداحتلرأيا

الذىاتمحمنالوافرالقدرعلىيدلفإنمايثئعلىدلإنكد4وهذالهم.واخرافاتوقئا

ايهود.تجاهالمملويهةالسلطاتأبدته

والمملوكىالأوروبالمجتمعينلىاليهودعدايإدارىالجهاز:ب

الوقوفخلالهامنيمكنقاثرةمادةتقدمعوبدياخطباتف!ناليهودىالجيتوداخلفىأما

وجودعنتحدثبالرمولفىها؟مرالقاليهودمجتمعاتيظمالذىايإدارىالجهازأسسعلى

المجتمع،شئونوإدارةءالقضبسلكيعملونالذينالرجالإقامةمقروهو،وفخملخم))قصر

وتق!مالضرائبجبايةسلطةويخحهمعام،كلرجلأعضراثقبتغيريقومالملككانهؤلاءومن

فىقولهيمكنماعندىوليس.بالسجنعليهمالمحكومعقوباتوإقراردلعهاالواجبالفرامات

الطدةفىفهمبالسوء،يومفونالظلبفىالذينالنكرةالألثخاصوهؤلاء،مالنظهذالثأن

ومااطكم،ابظامهذالىالانخراطمنيتمكنواحقوالهاتالهداياطريقعناطكمطىيمبههم

ف!نوكذلك،اليهوديةوالطئفةالمبدعلىضرائبمنيفرضونهبماذلكيعوضواانيلبثون

منمدعومةفهىالنظمرجالمنالمخارةالطغمةتلكأمابالف!رانب،ثقلونالبؤساءالأهالى

)2(((.البؤسشدةمنالحناجرالقلوببلمتفقدثمومن،مطلقةسلطةذاتلهىولذاا!كم،

فىمعروئاكانالذىول!ك!+ء!البرناسيممجلسأعفداءهمالرجالهؤلاءأنالوافحومن

لابعف!همالموظفينمنمجموعاوهماليودى،الجيتوداخلالوسطىالعصورلترةالأوروبالمجتمع

ايثارالقبالمهامبالفعليقومالمجلسهذاو!نأجر،نظريعملالآخروبعضهمأجزا،يتقافى

خلالوالإدارىالاقتصادىالمجالينلىبرزتالقالبلاديهـودلنةإلىوبالظرعوبديا)3(.إليها

معينأكبرأنهاعلىاوووبافىالهجريينوالثامنالطبعاالميلاديينعشروالرابعع!ثراكلثالقرنين

88.79،صمصر،لالهود3:قاعدهقاسم)1(

)2(

.292ص،4ب،والهوديةايهودموسوعة:الصرىعالوهاب)3(

كا!44أ،"،055ح(أ."12.00)-212.
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والاقتمادية،الدييماحقوقهايحمىالذىالمظقاتياعوبغرضبسخاءبتمويلهحكمهفىللملك

قدبالررموفىالبرناسيممجلسأعفاءأنئيعتقد)1(،الملكرجالبدوريقومونأفرادهاوأخذ

البلاد.يهودئةمعالعظتمنكثرفىلاشتراكهمابظملهذانواةشكلوا

فيما))أمافذكر:ميسيافىايهودجماعةمبدإدارةفىالمتبعالأسلوبإلىأيفئاعوبدياتطرق

إدارية،بأعمالللقامشوئااختيارهميتمالأشخاصمنعددفهاكالمبد،هذالثنونلادارةتعلق

هوميينافىالمبدكانفقدوعليهبالرمو)2(((.يهودهايقومالقزاقابالم!ميفطلعونوكائوا

ويبدوبالرمو،لىالحالهوكماالقمرمنبدلأالبرناشممجلساجتماعيشهدأنلهالمقررالم!ن

يهودحماعةانإز؟مجلسكلعملظروفطبيعةيحددالذىهواليهودجماعةحجمتفاوتأن

.الإدارىادائهفىنفخااكثربد(ولذاثقرثا.ميسيايهودعددفعفبالرمو

ذكرحيثورودس،بالررمومنكلفىليهودرنيسوجودإلىعوبدياايثارأخرىناحيةمن

منه،ترحاتالقىالذىالأمرالشت،بيومالحاصةالدروسإلظءإلىدعاهبال!مويهودرني!أن

ومولهعندمعهكمانواالذينواليهودعوبديااسقبالفى!نفقدرودسفىاليهودرنيسأما

اليهودرئيىمنصبانبالذكروجديروالاستفالة)3(.الراحةاسباببتولروفم،الجزيرة

بينملاتالمطوتنظيمالدينيةابواحىعلىالاشرافعلىيقتمرلمحلمح!+.ةالبرنشأوالبرناس

كلديتراسهاكانالذىالجطعةرنشهوإنما،لحسبالفرباءواقرانهمالمحليناليهود

وتقر-سالمبرازينمراقبةمهامهومن)البرناسيم(،الإداريةالهينةاجتماعاتيراسكانكما،المناسبات

لذاوالدنيوى،الدينىالمستو.يينعلىقائدهموهو،للمجلسالظبعينللموظفينتدلعالتىالمرتبات

فصبويليه.عملهعناجزايقافىيكنولم،المنصبلهذاالدينفىتفقفااكسأكثريختار!ن

فىالوسطىالعصورفىاليهوديةالجماعةطبيعةبسببالوظئفاهموظيفتهوتعد،المحصلأوابب

ولعلالحاكما"4"السلطاتلصعبجمعهاويقومالفرانبيحددكانحيث،مالىنافعكعمرأوربا

33.صالهودية،الأقياتالصرى:عدالوهاب)1(

ه"44أ!لة"055.ج(.،412.0.(2)

الدراصة.هذهلىالاجماعىبابعدالحاصالجزء:راجعويسينابال!مومحتعىدالهوداسرأعدادوعن

كا!،4أ!لة"055حأ(.،21212.00)6.(3)

.66،292792،ص،،بايهود،موسوعة:المحرىعدالوهاب)4(
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ممتل!توإدارةواتجيننلفقراءالاتجماعيةالحدماتتوفىالاتجماعةالبرنالى!مهامأبرز

؟(.)الأوقاف

رأسعلىأتىفقد،اليهودىللمجتمعالمنظهالمملويهةالدولةفىالإدارىالجلازعنأما

الأولخطبهفىعوبدياتناولهالذىأ!كاللا4ابجيدلقبحملالذىالرجلذلكايهودىالمجتع

كلعلىرنيساخعلقدسمزاالظهرةمنلنفسهيتخذالذىاليهودىالنجيد))إن:بالقول

هاكوهينناثانالرابيدعىكانابجدوهذا...مصرسلطنسيادةتحتيخضعونالذينايهود

وحكيمغنىرجلوهوهـ.(809-888./أم205-1)483!"،كالاول!"هح-كاه!

التقدير،عطيملىأبدى،الظهرةإلىتدمثوحيماالبربر،منوبحدر،السنفىوطاعنوتقى

اليهود(()2(،))(صرلقبحاملأاخرىمرةإيهعوبديااشارثم((ابنهالأبيحبك!وأحبنى

فىبالقدسهنا(سكن))وإدأقانلأ:اكنخطبهفىاخاهأخبرالقدسإلىانتقللحينماوبالفعل

حاكط)3(((.بتع!نىقامالذىبالنجيد،الخاصابت

،اليهودىللمخمعبابشةلأههع!نقفأنيشوجبالنحوهذاعلىالنجيدومنمب

وهذاكرم،بكلواستفافتهمالغرباءايهوداسكبالفىدورهالنظريلفتفماوبدايةذلكوقبل

الطالبباشقبالبدشرهقامالذىنفهعوبدياعنفضلأ)"(فاحمبنميشولامالرحالةبهأشادما

النجيدانمعهيدوالذىالأمرهـ.)5(009./ام594عامالقدسوملاحينماوأخيهاليهودى

236.صاليهود،ملفعلى:عدهعرفة1()

لأه44أ،لة"055حأا0،(2)

.932."

حيثالعثا!المغبعداسخدامهدولف(نهإلا،الإسلامىالعمرطيةاصرلقبمجملاليهودبجدظل

انظر:.اسانبولدباشاللحاخاماكبعالأعظما،خامبلفاتجدل

!+ح-3ك!5هول0110115،!ولأ015+مه6لأءلى"!أ3"هس!55عا،773.0.

المفربقايهودبثر:جدالرحمن66؟ص4،باليهود،مويوعةالميصى:عدالوهابأيفأ:راجع

والاجماعة،الانايةوابحوثللدرا!اتعين،اياولىالطبعةام.،070-642هـ./2462-2،العرب

حه.،921عى،.م1052

)3(

)41

4،60أثلا""ه.حأ.أ،.".922

ولع5"لاا)!ة5آ57هاع،!"ه"..جأ.".721.

ول؟ألا4حول3.4)س!ولح،68.03.
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فقررواأيريا،منللطردتعرضواالذينأولنكوخاصة،العالميهودبينمحمودةحمعةاكتحبناثان

طظ)1(.اسقبالآاستقبالهميتمحيثوفلسطينمصرإلىالهجرة

مجملفىجماعاقمرأسعلىيأتىأنهلىايهودمجتمعإدارةفى(يفئاالنجيدوظيفةأهيةوتكمن

منبدايةالإسيةالحلافةعناسقلتالقالإسلاميةالدويلاتكلوفىبل،المملوكيةالدولة

ناذلكمصر؟عنففلأواليمنوإفريقيةالأندلسحيثالهجرى،الرابع/ابدىالطيثرالقرن

الثونلإدارةالإسلاميةغرالجطعاتلكلرؤساءتعيينعلىتحرص!نتالإسلايةالدولة

فىاليهودرئاسةتولىالجيدانعوبديالنايوفحالمملويهةدةالسبظلولىللجطعة)2(الداخلية

أيغئاالقدسيهودلتشملاقدتقدالظهرةفىاليهودنجيدسلطةأنالثابتفمن،الدولةجناحى

يفطركانأنهيدمضى،فيماطويلةلترةالقدسفىأقامقدكانالحالىاليهود))وأمرأن:ذلك

كل)اله:عنهعوبديايذكرالنجيداختصاصاتعناما،الظهرةإلىليعودوتركها((مفادرقاإلى

مراسيمه،نحالفةعلىيقدمونالذيناليهود(وبكوسجنمعاقبةولمام!نه،للسلطنالقالسلطة

والاختعاماتالمعلوماتعلىمناحمبنمي!ثولامويؤكدمجتمعاقم)3(((.قفاةيعينأنله(نكط

الصدد)"(.هذافىعوبدياالااتىالتى

رئاسةتحتاليهودلجطعةالمنظمالادارىافيكلتجلانكباتبالحطالتىالمادةفوءوفى

الهيكلهذاراسعلىالموظفيناكبريعدالنجد!نعوبدياذكرفكماوبدايةالنجيد،وإشراف

تمغىوظيمهوكمانتسلط!.بأمرالحلعةيرتدى(نهيعنىهذاانإذاصر،لقبلحملهنظزا

ذلكوتتطلب،المملوكيةاللطتوبينبينهمالوسيطبدوروالقيامالجماعةترابطعلىالمحافظة

هذاوعلىها.تمتعواسعةسلطبظلفىاليهودىالمجتمعتنظيماجلمنعمللريقتشكيلمنه

ولأ،دهطهصاطؤونيم(())1باسماليهودىاكريخفىغرفواالموظفينمنعدذايعينأنلهالأساس

مح!!ك!عه+،ولهلا3أ5ح،حا3زلاأ3محول!س!ول4ح"531.0.(2)

!+ح-3كم!3هول.011ا)."ول11أ034+مهحر*أ5"هح55حا"05ر77.()

لهظهوراولكانإذاوماممر،لابجيدنمبظهوريدابةاطعةالآراءالدراساتإحدىناقثتوقد

كطالملمونالمؤرخوني!جلهانالمعكدمنل!نذلكحدثلوانهإلىماحبهامالوفد،الفاطميينيدعلى

لىإلاوجودهيترولمايلادى،كرالحادىالقرنلىابجيدنصبإلىاشارتاليهوديةالولانقانإلىخلص

.46-6صهمعر،لىالهود:قاسمعدهقاسم:راجع،ابدىعثرلثاكالقرن

6440هـلةأ."ه،.(أس!.922."()

.923024-صايهود،ملفعلى:عدهعرنه)"(
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أعانهفىابجيدمساعدةعليهموكانإيهم،الإشارةبمجردعوبديااكتفىجاؤون()ومفردها

قتالربمرورالاسمهذادلالةتطورتثم!والاحتراموالعظمةالرفعةإلىيخضرلقبوهوالوظيميما.

المجمععفوةفهمثمومن.وبعدهعوبدياعهدإلىومولأايوراةأمورفىنبغمنكلإلىيشر

الم!نةهذهمنوانطلاقاوفقهاء،علماءيكونونالطدةوفى.المختلفةلصتهالممثليناليهودى

والأخلاقىالدينىالسلوكعلىايإثرافسلطةلهمففدا،الدينيينزعماءهمأوشيوخهمأعدوهم

ومراقبةالشرعينوالجزارينوالحزانينالحطإءإقالة(ووتعيينوالطلاقالزواجوشونلليهود

الدينيةالأمورفىقراراقمو!نتالثرعين،ةالقضصلاحياتوتحديدال!ثرعةالحاكمأعمال

قدالقدسفىاليهوديةالجماعةإدارةإلىالإيثارةحينعوبدياأنويلاحظ)1(.نافذةوالإدارية

ممعهالذىالعربىاللفظستخدئاطأ!"3شيخمناحمبقميثولامذكرهمكطبالشوخذكرهم

عنهنيابةالإشرافيتولونمحليينوكلاءمنهميختارالنجيدو!ن)2(.للقدسزيارتهوقتعنهم

قدإنما،الدينرجالمنكونهمعلىيقتصرواولم)3(.اليهوديةالطنفةداخليجرىماكلعلى

كلعنوكيلترشيحيتمكانإزالعانلات؟مجلسأعغاءأواطباءأوالأعيانمنأوتجازايكونون

دوريثيمكنالثيوخ،أحدولاةحالةوفى،المملوكيةالحلطاتموالقةبعدالمجلسفىليمثلهاعائلة

لضبطالرجالمنعددعلىطؤون(())1الموظفينهؤلاءسلطةاشندتوقدهذا)4(.للابنمنصبه

)5(.الإجرائيةوالأعمالالأح!مولنفيذالأمن

علىالإشرافيمارسكان(نهإلاربانيأ،النجيدكونمنالركمفعلىالدينيةاكحهومن

للقرانينرئشاأحد!ا،لمساعدتهالوكلاءمناثنينبتييناليهوديةالطوائفلمختلفالدينىالتط

ويأتى،مباشرةالحكومةمنتعيينهخطبيتلقىكانالسامر.يينرئش!انإلا،للسامريينوالآخر

معبالاشتراكبالظهرةايراثدارايهودى،يقاللىالفكرلىالاسلامىالأثر:قلىيلأحملىعلىالرازق)1(

صايهود،ملفعلى:عبدهعرله؟ا45ا-44صاهـ.،404-ام.849،الأوسطالثرقبكوثمركز

-227.228

4،"هأ"،لة"ه..(أح"922.0؟الأح"3ولا4)ولهم++س!7514ه.ه".،أح.0).69)3(

.923024-صايهود(ملفعلى:عدهعرلة()

ول،53"ث!3ولي!أ+0،3همحث!+لى"3*س!،11ر.هه09(،)

.256257-صالمملويهة،مصرلىايهودالوقاد:محاسنأيفئا:انظر

لى3+"هه،+!هلاا0ولي!أ/+051هملألأعزل!ح.3".)8ر.(5)
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المجمعفىعدذااليهودطوائفأكثربصفتهاشخماهوخلالهمنالربانينطثفةعلىالإلثراف

)1(.الإسلامى

فىوالحكمالثريعة،حسبأعفائهابينالحكمالنجيداختماماتفمننجةالقضاكحيةومن

كانالذىطائفةبكلاظصالقاضىوتعيينبل،الدينحظرةمنالطردوحقالضخمةالأحوال

دفعاليهودأحدرفضحالةوفىالاختيار)2(.علىالنجدويمدقالطئفة،أفرادبينمنيتخب

بحكمللضردطيتعرضاخرىف!رائبمنيفرضقدوما،الجزيةاوالاشائيةالأسبوعيةالفريبة

القظءفىونانبهالنجيد)3(وجودلىوذلكللدلع،يمتثلأنإلىيهودىغرثخصمنقضانى

حياةتحكمالتىالقوانينمياغةلىالحقللنجيداق(يفاالثابتومنكذلك))ديان((.يدعىالذى

.اليهودىالمجتمعطوانفبينالقفانيةللأنشطةقوةاعطىالذىوهو،الدولةفىاليهودطوانف

المملوكى)"(.العصراواخرحقثابتلأاليهودىءالقضعلىالنجيدسيطرةظلتوقد

ثوقعفىحقهالنجيد:وظئفأهممنانلعوبدياتبينفقدثنفيذية،اختصاصاتوهناك

وتحديدوى،والصالشريعةحسبالدينثعايمإترارعلىوإثراله،والسجنالجلدمثلالعقوبات

الأمنعلىظبالحظيقوم!نكطالفرائب،قيمةلتقريرولرواقمالجماعةاعفاءمستويات

عشراظد!القرنلىاليهودنجيدإلىبالفعللجاتقدالمملوكيةالدولةوكانتعام.بثكل

مبلغبسدادو(لزمتهاليهود)5(منالأموالجمععلىلإعانتهامراتعدةالهجرىاكيععالميلادىا

التىالفرائبانسلطنيهاجمعالقالأضرةالمرةعنشيناسجلقدعوبدياو!نلها،محدد

ولفريبةللجزيةجمعهعنلفلأوحدهمالظهرةيهودمنذهبيةقطعةالفوسبعينبخمسةفدرت

وإغاثةالفقراءصدقاتعلىالاشرافيتولوناليهودثيوخمنمعاونوهوكان)6(،إضافيةأسبوعية

؟2292-19ص،ابا،الأعثىمح:القلقثتى72؟8ص3،ق،با،الحلوك:المقريزى؟()

6،صهممر،لياليهود:!سمعده!سم166مى،4بايهود،موسوعةالمررى:عدالوهابايفئا:انظر

.67

ولع"3لاا)+مه157(ع!!55.ح،أ.".)72.(2)

4،طهأ،،لةه.هأحهـ.أ.242.922.00()3

273.276،صالمملويهة،ممرفىاليهودالوقاد:محاسن)"(

.052ص3،ب،الزهوربدانع:إياسابن)5(

4،كاه،ثلاأ."هأح".224.0.4

http://al-maktabeh.com



161

الموتىودفنمىوالبالفقراءنالصبوتعيمالطجزين،عنالجزيةودفعالسبيلوعابرىاتجين

فىالمتفلالوحيدالإيرادخلالمنوذلك،الأسرىوفداءبدالمطوصيانةالموظفينرواتبودفع

موسىأولادبينمصرفىوراثتاأصبحالنجيدمنمبأنعنالمصدروتكثفهذااتيعات)1(.

)2(.الزمانمنالقرنينتناهزمدةثغلوهإذ،يمونبن

المصادرأنمنتضحفلعلهالإدارةمجاللىثخفاعوبديالبهالذىللدوربالنسةاما

لقبحمل.ولكا!ء4!ولء؟لما3!30موسىبنيعقوبيدعىبالقدسرابوجودذكرتالمعاصرة

كانواالذينالمبرزينوأعيافموشوخهمايهودعلماءمنطويلةقائمةفمناممهوردأيفا،نجيد

فىتعقدالتىوالاحتفالاتالدييةالاجتماعاتزعامةويتولون،المقدسةالمدينةلىجماعتهمترأسون

لهيعين-آنذاكهاكوهينناثانالرادوهو-بالقاهرةالنجيد!نو"هم)3(.الحاصةاكسبات

الذىهوعوبدياانواضخايمبحليلا)"(تنيابةالجماعةويتراس،عملهفىيعينهبالقدسنانئا

منيتألفالموظفينكإرمنعملفريقمعجماعتهمعلىحاكظامحأنهبموجبالدورهذاتولى

)5(.رئاستهمهوتولىرجالخسة

المجتمطتفىالبرناساليهودرئشمنكلوظيفةبينالشبه(وجهيلاحظالنحوهذاعلى

تؤكدماوهذا،الاسلامىالمجتمعداخلاليهوديةالمجتمعاتفىالنجيدووظيفةالأوروبيةالهودية

فىسواءايهودرئيسإلىيمنحكانالنجيدلقبانإلىتذهبالتىالمتخصمةالمطرفدوائرعل!

قمرقدعوبديااننلحظولكن)6(.الوسطىالعصورفترةالمسيحيةابلادفىأوالإسلاميةالبلاد

ماركموالقدسالظهرةفىليكالمطدولةفىاليهودرنيسإلىالإشارةعلىنجيدلفظةاستخدام

نجيدأنإلىنخلصوعليهالواحد،للفصبالوظيفىللدورتشاقاهناكانمناوردهممايفهم

قريئظلحينفى،العنانالمملوكىنالسلطلهاطلقحيث(كبربحريةتمغقدالقدسأوالظهرة

257.صالملويهة،مصردايهودالوتاد:محاسن)1(

676،هصمصر،لالهود:قاسمعبدهقاسمايفا:انظر72؟8ص3،ق،با،اللوك:المقريزى)2(

)3(

)ة(

)(

)6(

7حالا؟143ولهم7514ح،،3."ه،.،أح.691.0

ول.53،"3ا1أ+0،5همل"3"حاا".244.0

5"أهع؟ا"أء434؟!ء3"لاح؟؟54!.4434ول4ث!،0"-س!لر+ع!3اع+.".21.

ااء+!ا3+4"أ!م3"ا0+ه7؟"3.اأ(ع).43+ءءلأحاههس!4!أهمل"س!أ؟3ي!أ"+031حس!37،+!

ث!أ5همع؟(لىأ*ءعاههص!"127.0،3.
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وهذاال!ئخرة.شكلاتخذتقدكانتإذاطكم،يغعهاالتىالصرمةبالميردفكبلأالأوروبى

ئقبأننؤكديجعكالذىالأمراللقبينبينايميزفىمحفاكانانهعلىالحطاباتلصحبيثهد

فحسب.الأورويةمجتمعاقمفىاليهودرئشعلىقامزا!ن((البرناس

ولئمهمستوىعلىالقدسلىالمملوكىالإدارىبالأداءقانعغريبدوماعلىعوبدياكان

تبوأأنسيةالسببالعلومالملمالذكىاليهودىأمامقاحةالفرصةأنعلىيؤكدحيث،الدينية

للظملالجكةولديهخاص،حسلهحكيمرجلالأهالىكلبينمنيوجدلا))إذقيادئامنصئا

هويهمهمماوكل،حولهممنلىالظنسينوجهلاءاولنكفجميع،بدماثةلهاكبعينرجالهمع

الحريةأناولهماأساسيينأمرينيبرزانيثأنهمنالتقييمهذاولعلفقط)1(((،ا!دىالكسب

وأنسياسيا،حسئايحملأنشريطةماهرقادىينهممنيبرزكىاليهودلجطعةمكفولةكاشت

فىنفسهيعنىفهووثانيهماواع،فهبمظلفىحولهمنسايسةعلىالقدرةولديهذكيايكون

عنها.يتحدثالتىالضخصيةتلكهوأصبحإذالنلأية

الضرائب:ب

فىاليهودمجتمعاتفىعنهايثيذكرباتالحطتفمنتفقدللفرانب،اليهوددفعمجالوفى

مهامأبرزيعدجمعهاأنعوبدياكبينحينلىالبرنال!،مهامأولى!نتحيثالأوروب،اطنب

ابجيد.إلثرافتحتوذلك،جماعتهممنجمعهاتولواالذينايهودمنالمملوكيةالدولةموظفى

الأراضىدخولهبمجردشهدهاالقثلكالمستوطنهذالهاتعرضالقالضرائبأولىأنبيد

))كان:بأنذويه،خباراهتمفقدعامةوبصفةغريئا.ذمئابممهالإسكندريةثغرعبرالمملوكية

يتمالقوالوارداتالصادراتمنالطئدةالف!رائبقيمةيتلقىقايتباى!الأيثرف1مصرسل!ن

الأموالتلكحقللغايةمرتفعةهناكالف!ريبةبأنعلمأ،الإسكندريةإلىسلعأىدخولمعدلعها

إلىأضطرلمالثهبعونلىبابحبةأماقيمتها.منالمانةفىاثانيدلعانيجبتجلبالتىالئلة

جباةقبلمنخامةعقوباتأيةإلىالبفانعمهربويخفعلمكمااظص،مالىمندخولرسمدفع

السلععلىيفرضمكسباياء؟الدفعمنلنوعينإشارتانتوجدوهكذا)2(((.المصريينالفرانب

المقررةالفريبةدلعمنعوبدياإعفاءتفسريتمانيفترضوعليهالفرباء.دخولوضريبة،الواردة

رجالبماعفاءتقفىالقالمملوكيةاللطتعندالمعرولةللقواعدوففاالإسكندريةبوابةعند

)1(

)2(

ه؟لا4أ،لة،055س!أ01".2و3.

ه44!أثلا،ه".حأ01"322.0.
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يمكنعاراتهأنإلاعوبديايينهلمأمروهوايهود)1(.حاخاماتفيهمبماالفرائبدفعمنالدين

مناحمبنميضولاماليهودىتجربةعلىالوقوفخلالمنالواتعمنقرئاأكثرب!ثكلتفسرها

الأيخارعلى))كانذكر:إذأيفئاالإسبهدريةبوابةعندزاتهالحلطنعصرفىوقعتالتى

يكنولم،الإسكندريةإلىدخولهمكدمنهملردكلعندوكية)2(عثرةثلاثدفعالمصيحييناأ

ثى،أىيدفعواأنعيهمفيسايهوداما.المبلغهذايدفعونكدماإلامنهاالحروجوسهملى

اوفحكذلك((المدينةمنخروجهمقبلالأصرمنإذنعلىالحصوللقطعلهمأنهبيد

عثرةدفععليهم!نالمسيحيينأنإلاالصلععلىالفرانبمنثيئأاليهوديدفع)الم:ميشولام

يكن)المآخر:موضعفىويفيفالف!ريبة((.دفعتجنبالمتحيلمنوكمانقيتها،منالمائةفى

الأناسعنهايدلعوالتىممر،فىاثتريتهاالتىالكريمةالأحجارعناموالايةأدلعانعلى

المسلمونسبمرات)العدة(نهاليهودىالطلبوشهدثمنها)3(((.منالمائةفىع!ثرةالآخرون

السلطتانيتفحوبذلك(()"(.بروتميناءفىايهودعلىكلمةيقولوالملكنهم،المسيحيين

ماوهوأوروبا،مسيجىدونالمديئإلىالدخولفريبةدلعمناليهودثعفىكانتالمملوكية

ينعمونكمانوااليهودأنيتضحكطشخصى،بثكلمنهاأعفىانهظنانهغررعوبديا،اكده

يشوعهلمالذىالأمروهوعليها،المفروضةالمكوسدفعمنسلعهمباستثناءخاعةبتسهيلات

كانواهؤلاءبانعلفاالعقوبةمنالبظئعمهربإعفاءعلىدابواالفرائبجباةانوظنعوبديا،

اليهودفهاافادقاعدةبمثابةكانهذابأنمي!ثولامبهاخبرنالماممدافاالسفرفىرالقوهيهوذا

التهريب.أنواعمننوغااعتبارهيمكنلافريبةدونللسلعفنقلهمثمومنغروهم،دونفقط

علىلملئبامؤثرةتكنلمللأجانببالنةوالجماركالضرائبارتفاعظهرةأنتأكدهكذا

عشراظصالقرنأواخرفىالمملوكيةالسلطنةلهاتعرضتالقالاكماديةالأزماتبرغماليهود

ابلفةاوبالحدةتمفقدالقالاجراءاتبعضاتخاذإلىدلعتهاالتىالأزماتتلكالميلادى،

منمصرعائداتفىالوافحالنقصوذلكالحارجية،التإرةسلععلىقبفتهاتثديدبغرض

.422ص،بهالهود،مويعوعة:الصرىعدالوهاب)1(

ايطمللىالع!لاتباقىلثد!نتالتىهىابدقيةالدوكيةاناليهودىالطلبخطبمنيفهم)2(

انظر:0حم،57ماركوونمفعثرللالة!عدلافاويذكر،الومطىالعصوراواخرايوسطشرتىد

لاأ3!4كأ+حاا،حع"78.03.

يلاح3"لاا1+،5م175،ع،،م055حأا.،.00)671.631.85.(3)

ول54لا4ع+أ31عاولع"م87.0.(،)
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سواءللدولةوافرةأرباخاتدر!نتوالق،الأقصىوالشرق(وروبابينالحارجيةالتجارة

أخرىناحيةومنمرورها)1(.أثناءعنهاالمكوسبتقاضىأم،التجارةهذهفىمباشرةياسهامها

علىالأسعارقيمةمنزادتانهاكماالبهار،اههاالموادمنعدذاالمملوكيةالسلطاتاحتكرت

قبلمنالصلحالرجاءر(سطريقباكتشافإلامتنفئالهاتجدولمأوروبا،أغاظمماالسلع

تراجعمدىتبينالإسلاميةالعملاتفىالمتخصمةالدراساتإحدىوبمراجعةالبرتفاليين)2(.

دوتايتاىالأشرفنالسلطباسمالمفروبالذهىالدينارأنأثبتتإذ؟الآونةتلكفىالاقتماد

اثنينبلفتقدالسلاطينمنسابقيهعهدفىالمفروبةالدنان!!نتحينفىأسم4،يبلغعصره

نظرتلفتبأنجديرةكانتالإجراءاتأنويبدو)3(.قيمتهتراجععلىيؤكدمماالحنتيمتراتمن

.المعلوماتمنللإلادةباذويهوإعلامتدويخهاعلىفحرصعوبديا،

هذهجمع))وفىعوبديا:يذكرالداخلىوالنقلا!لرينعلىالغرانبمستوىعلىأما

انفسهميقدمونالذينالفرائبجباةتجدالنجاد(مالوهادفىسواءوفل!طين،ممرى11اتطق

ياخذونالرجالهؤلاء.العربيةباللفةنفرح"،ل!3يدعونوهم،الطريقامنمشرلوأنهمعلى

توجدالقدل!اأحيثهناإلىالظهرةومنثامة.حصانةلىلهميحلوكطاليهودمنالف!رانب

علىوكان.واحدةدوكيةحوالىجميغاالمدلعثلقدنفسىعنوبالأصالة؟مكوسبوابةعضرون

حينفى،القدسبوابةعندلضيةدئانرعثرةوتدرهمبلظيدلعواانالقاهرةمنالظدميناليهود

:الملاحظاتبعضثبرزوهنا)"(((.واحدةدوكيةيدلعواانيافاقبلمنالظدمينايهودعلىكان

دوكيةدفعهالواجبيافاعبرأوروبامنرايتاالظدمالهودىالحاجكانالذىالمبلغ(نأولها

الأوروبىالميحىالزائرعلىكاندوكيةعضرةبثلاثقورنماإذزهيدمبلغوهو،واحدة

دوكيةدفعوقديافاثغرعبررالفااوروبامنقادموكأنهعوملعوبديااناثالىوالأمردلعها.

الطلميهود:عطزبيدة؟521صمصر،دايهود264؟صيك،المطسلاطينعصرقايعم:عبدهقاسم1()

.401صالعرو،

9.صوالعمايون،العرب:رافقعبدالكرم)2(

،الرياض،العلمدارالإسلاية،العمورعبرالديارالثرعان:عبدافهبننايفالخريجى،محمدعبدالمحد)3(

.921-302صاهـ.،422

44؟هأ،لة"055حأ01"(4)

.242."

حوالىتعادلالواحدةالدوكيةأنتبيناليهودىالطلبخطبلوردتالقالدةدالمظرناتليباشخدام

لمه.قطعةوعثرينكا
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بوابةعندالفريبةدفعمناعفىحينقبلمنلقيهقدكانوكرموافحتيرذلكوفى،واحدة

جنماأنهوثاق.الظهرةمنقادملأنهفميمادنانرع!ثرةدفععل!!نحينفى،الإسكندرية

لمالمديةزيارتهوتتمناحمبنيضولامصاعدالقدسفىنائبهإلىوكتبالظهرةبجدتدخل

له!نالقدسفىالمقيمابجيدنائبانيتغحوبذلكدفعها)!(.اليهوداعتادالقالضريهيدفع

ايحملانيتفحكطنها.ايهوداحدإعفاءأوتعديلهااومافريةإقراراجلمنايدخلحق

المدينةفىالمملوكيةالادارةإلىمجتمعةثسديدهابغرضللمبالغخفاعندهيتمكانالفرانبمن

.الإدارىجماعتهمهيكلخلالمنتفامقبثكلتسديدهابعد

الغرباء،علىالمفروفةوالداخلياالحارجةبالتإرةالصلةذاتالفرائبعنالحديثوبعد

داخلاليهودجماعةتخصالقالضرانبعنايفئاعوبدياتحدثايعيم،صفةعيهايفلبوالق

:فيقولالإسلامىالمجتمعمجمللىايمئاجماعتهمس!لانهويعتقدبل،القدسلىالمملوكىالمجتمع

ثلراسفريبةلغية)2(تطعةوللاليناثنتينعامكليدلعواانلعليهمالقدسلىاليهود))أما

ويبلغالطوقعنيثبانبمجردالفريبةهذهدلععليهفهملكل؟الغنىمثلذلكفىالفقر

ماريقوثلاثينباثنينبروتفىذاقاالفريبةمقدزابذلكاليهودىالطالبو(قر)3(((الرجولةعمر

بينونصفواحدةدوكيلأإلىالاارتفعولكنه،وربعواحدةبندقيةدوكيةيعادلبماحص!كل!لملالأول

رىوالنصاليهودمنالذمةاهلعلىثفرضكانتالقالجزيةثمابةكانتوهذه)4(،القدسيهود

لىاليهودعلىثفرضكانتوبالفعلبلاد،منغرهاامالقدسدسواءالاسلامىالمجتمعداخل

بالغيثخصكلعلىتفرضو!نتالجوالى،ضريبةاوالرؤوسفريبةبايعمتعرفضريةثكل

منتؤخذولا،الذمةاهلمنالظدرينجالاليعلىتفرضكائتالجزيةنجانعامةوبصفة)5(.عاقل

جسمانيأ)9(.الظدرينوغروالمسنينوالأطظلافء

ل!ء"3لاا*4آه++ح،751"ه.ح.(أ،".9610-71ر.(؟)

واحذا.فىفيرومائادبخازاتعدلففادينازاوعثرونالحم!ةىنتالو!ىالعموربداياتمع)2(

533.صايهودى،المجمع:شودةزكى:انظر

4،كا!أ؟055،4أحأ."2420..()

!34لا4عول(3.)ءولع،م09187.03.(،)

356،ص13،ب،الأعشىمحالقلقثندى،48؟42،ص،الذمةاهلأح!م:الجوزيةقيمابن)5(

اجلاهم=عه(اللة)رضىالحطببنعمرانإلىيرجعوهذا،ال!مةاهلعلىويطلق%طليةجمع:والجوالى579؟



166

بأنالهجرىالحاد!الميلادىاعثرالحادىالقرنإلىوتعود،العبريةالوثائقإحدىوتفيد

الإسلايةالدولةفىايهودمجملعنالرأسفريبةبجمعيقومون!نواالعبايعىالحليفةموظفى

ومن،ونصفذهبيةدنانرأربعةدفعاثريةالطبقةمناليهودىعلىفكان؟اللىلوضعهموففا

أعلىوكانتعام)2"،كلونصفذهىدياردلععليهالفقرةالطقةومن،ثلاثةالوسطىالطبقة

وع!ثرينكحةبلغتقدالهجرى،التاسعالميلادى/عشراطامسالقرنفىالضريبةلهذهقيمة

عقدفىأساسئاثرطاتعدالجزيةأنوالمعروف)3(،دراهمع!ثرةإلىفاقيمةادنووملتدرقا،

ويتفحالجوالى((،))مباشرجمعهاعلىالظئمويعرف،للدولةالماليةالمواردأهممنتعدكط.الذمة

الجزيةدلعفىالتدرجدراعىثكنلمالمملوكيةتالسلطأنوكللميذهعوبديااليهوديينحديثمن

الدولةفىمتبفا!نكطقايتباىالسلطانعصرلالمعيشيةلمصتوياقمولفااليهودجماعةعند

سابفا.الإسلامية

تفميفا،لهاعوبديايحرضلمالواتعلفىالهود،جماعةمنالجزيةضريهجبايةطريقةاما

لهايعرضالقالعقوبةويثدةاليهودثيوخقبلمنجمعهالىالححفنحوملاحظتهيابداءواكتفى

الدولةداخليهودىكلعلىواجبةانهاايهودىالطالبشأنيثأنهموضخادلعهاعنالجخلف

علىقادرغرربأنهاحدهماشتكىإذا))اماايفئاالطلبواضاف،البلوغصبلوغهمجرددفعها

راجغ.أوطفمعنئجلو!لموان،الذمةاهلمنالجزيةلزتهمنبكلالاصمهذاارثطوقدالعرب،0جزيرة-عن

.264ص3،ب:نفهالممدر

!3لملا4ح+1511حولح84.0،3.(1)

31.-27ص،الذمةاهل:!سمعدهقاسمايفأ:راجع

3ء؟!كاأع3،ولاء*4ول4ع13ل!حولأقز3للا4أع3"55.0،ع15أ5:20.()

ؤويهعلىكمانبالغمندلعهعيهالقرريدلعاندوناليهوداحدولاةحالةلانه(يفاالويقةلىوردوقد

ماوارا.لماحراث!لقومالحلطتكانتذلكيتماوارالدب!،الميتجةعنللألراجوثحديدهلهالمالهذاجمع

عنايخلفيناليهودجثثإحراقعلىالاقدامحينالحلطتيثينمامجدلالابحث،ذكرىيماالوثمةصحت

الملكخثبحرقنشاموداهمجثحرق(نفهماكادهمعلىالقديمةتقاليدهمتثرإز،الجزيةدلع

.815ص،ايهودىالمجمع:شودةزكىانظر:.وأولاده(())ثاؤول

463.-462ص3،بالأعثى،محالقلثدى:)3(

أربعةالأفراد؟أحوالتايننحتلفةالجزيةقيمةوضعتام.،41-هـ.817عاملىأنهالمقريزىويوفح

،471ص،4ب،الحلوكالمقريزى:انظر:الفقر.علىواحدودينارايوصط،علىوديخاران،الغنىعلىدنانر

.928
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الممادراليهودىالطالبوثارك)9(((يموتأويدفعأنإلىقديهعلىيفرب،العشمجرد

يعدالجاشركانإذ،الذمةاهلمنالجزيةبجمعالحاصةالتظصيلمنجانبذكرفىالإسلاية

ابجدىترتيبفىبابصرىويثلثبالسامريينثنىثموالقرانين،الربانيناليهودبأمماءالكشوف

مناممهويثطبايمالأ،هاكتباحدهممنالجزيةاخذتلمذا،الموظفذلكمهمةيسهل

منهأخذتقدالفريبةتكنولم،بلدهإلىايهودمناكزحينأحدعادل!ذا.الطمهذاسجلات

علىالدالالإيمالواحفر،بلدتهخارجمكمان(ىفىيددهاقد!نوإذايدفعها،(نعليهكان

اليهودىالطلبعلىبالفعلالقواعدهذهطبقتوقدالأصلى،بلدهحسابإلىالمبلغنقلذلك،

فىالمختصينالموظفينإلىقدمهالكالعلىوحملصفد،لىالجزيةقيمةسددقدكانالذى

)2(.!اظ!رهطابوهحا"القدس

يشارك31يهودىكلعلى))!ن:يقولإذعوبدياتتحدثالغرالبمنثالثنوعوهناك

علىالحصولبغرضوزلك،بالقدسالسلطنةا1نائبإلىسنوئادوكيةخمسينإجمالىمبلغدفعفى

الواجبالغرائبحميلةكانتوهذه.العربكلعدبغيفئايثرائاتعدالتىالحمرلعنعتصريح

ذاقاهىكمانتابلغقيمةأناليهودىالطلبخطبمنويتضحشوئا،اليهودقبلمندفعها

علىمناحمبنيثولامرحلةوثؤكدالدوكيات)3(((.منخمسعندظلتإذاللاحقةالسنواتفى

تفرضهاكانتالتىالفريبةوانالحمور،صناعةيتولونكانواالإسلامىالمجتمعفىاليهودأن

السعرذاتالسلعضمندخولهاإلىادىمماثمها،منالماثةلىوعشرينبأربعةتقدرالدولة

فئةكللإم!نياتوففاثصنفكانتاليهودمنتجمع!نتالتىالضريبةانوالثابت)4(.المرتفع

فهمالأثرياءعلىفكمانستويات؟ثلاثةعلىتدلعكانتإذ،السابقةالعصورفىللجزيةمضاهة

فعليهمالمتوسطةالدخولاصحاباما)5(نبيذ،ه،،!!قطركلعنلضيةقطعةعضريندفع

ه؟44أ6ل!،ه".ص!أ4.،242،322.00ة!3للا4حول4"3)ءولح،!05905(1)

ايفأ:انظر؟301-201ص،اب،الحطط:المقريزى2()

!3لملا4ح(ول13)حولح"84.03.

4،كا!"،لةأ."ههـ.(أح242.0أولللاث!4ثه.،ولحاعولس!،87.0.3)3(

7ح؟3،،لها)ولمه04!س!ا)75."ه.(أح".06.10(4)

للىرهتفاوتالوصطىالعصورأخرياتومعرطل،مائةالاسلايةولةاللىبلادلىيعلىلالطدةلىالقنطر)د(

نأملاحظةمعالمتوسطلىجرائايهلووعثرينوثمانيةمانينالقطرعادلدمثقولىآخر،إلىمكانمن

.4،24.ص،الايلايةوالأوزانالم!لل:ديرقسإنظر:بالير.يقدرالذىالحمرعنأعلاهالحديث
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كانوالوحتىففهقطعةعثرةاثنئدفععليهمفيجبالفقراءأما،قطعةعشرةستدفع

م!لينعنففيةقطعةبثلاثينتقدرضريبةبدفعاليهودىالطلبقاموعليه،الإحسانيستحقون

الفقراء.منأنهاعتبارعلىالخمر)1(منمكإلونمف

الحمرصناعةعلىضرائبفرضعلىالإسلاميةالسلطةإقدامعنذكرماتقبلوبرغم

تلكتساهلعلىيدلماهناك(نإلااليهود،منفيهاينثطونالذين!نلوحتى)2(بتحفظ

أنه-ابدأحيثمن-المحتحبعلىكانأنهالأخوةابنيثرإذالشأنهذالىمعهمتالسلط

النصرىمناواليهودمنالفاعلكانإؤا،أمايؤدبهويريقهاأنالحمريظهرسلئارأىإذ

المملوكىنالسلطيفرفها!نالتىالمرتفعةالفريبةأماإظلارها)3(.علىبتأديبهالمحتسباكتفى

منهميأخذانللسلطانانإلىغلصالتىالموىقلمنيكونفقدالحمر،يميهماليهودعلى

اطمر)"(.منهمايثترىمنإلىيردهاولاحق،بفرالمسلميناموالمنتبفوهاالقالأموالهذه

إذاوسكبلاايهودمنعليهاالاستيلاءعلىدابواافمللخمورالإسلامىاجمتمعرفضمظهرومن

الإسلامعلىالظثمالحاكمالنظامأنعلىيدلمازلكففىالأمر،كانوأئا)5(نازلةهمنزلتما

تتغمنذلكومع،الاجتماعىوالافياربلالاهتزازلىاخذقد!نالمماليكعصراواخرفى

يقربونه.ولااطمريبفف!ونيزالونماكانواالشعبعمومبانيفيدماعوبدياعبارات

!3للا4ع13(ولحاس!ول"3ه".حأأ.،78.0.(1)

لىخرلندعلىالحصوللىمعوبةفاكيكنولم،المملوكيةالدولةلىمتولرةكانتالخمورانيذكر)2(

ص،المصرىا!مععاثور:شدانظر:بثربه.يطهرونكانواابلاداهلمنك!انعنففلأ،وقتأى

.231

الحه،أح!ملالقربةمعالمالقريثى:أحمدبنمحمدبنمحمدام.(932هـ./972)تالأخوةابن)3(

3:قاعدهقاسمايفئا:راجع32.صام.،769،الظهرةعيى،(حمدمديقذبان،محمودمحمدغميئ:

إلزامعلىهـ.816-ام.413عاملإتدامهاالمملويهةال!لطةلينماوثمةا.اصهمصر،لىايهود

ترقهأثاءلللطنطرقينةثلاثماهلةبحملاثلائةايهودوطوانفابصرىوبقهالحمرببعالمعروفةالأسر

272.ص،4ب،الحلوك:المقريزىانظر:وفرب((0وعفبعف))وجيت

كاوىمجموع:الحرانعدالحكيمبناحمدأبوالبسالدين!قىام.(328هـ./728)تيية،ابن)"(

ام.،099الاسلاية،النورالحنبلى(محمدبكعدالرحمنولريب:جمعمجلد،37تميما،بنأحمدالاسلاميئيخ

264.282،ص!24،

ول3ل!4حولأ.ك!)حولح905،3).)(

http://al-maktabeh.com



916

واسنائية،إضايخةأخرىضراثبوجودمنعوبديااشاءالأساليةالفرانبهذهعنوففلأ

فىمحاهةالظهرةيهودطوائفمنقايتباىجمعهاالتىدينارألفوسبعينالحمةعنفففلأ

حدإلىذهواايهودثيوخأن))إلاقانلأ:القدسفىنهافرضماإلىكذلكي!ثرالحربىالمجهود

كللىجديدةفرانبيفرف!ونميزانيتهمفىعجزوجودزعم!تحت،ظلمهملىذلكمنأبعد

الطمينياهزمامروروبعداكلى،الخطبوفى((.يرونهمادلععلىيهودىكلمجبرينأسبوع

اليهودمنأحذابأنالقوليمكننىلاحينه))وحق:بالآتى(خاهعوبدياابلغ،بالقدسإقاقهعلى

يثقلوالمافمإذيف!ايقنى؟يفيلعلعلىيقدموالمالشيوخوحقغغى،يثرلثيثالعلبالقدس

انهمحقاسبوعكلعامةبمفةلعلهاعتادوالدكانواالذىالأمروهوبعد،ضريبةبأيةكاهلى

نألأحديسالتىالفريبةوهى،الأولالطمعنالراسضريبة(دلعيجعلونألافىرغبتهمأبدوا

معىالمقاديرسفعلهمايعلمالذىهووافة،المعجزةبثثابةهوهنابقائىل!نولذامنها.ئعفى

يسثمومن،قانونيةغررالاستثنانيةالف!رائبمنالنوعهذاانثبتماوهناكمحتقبلأ\(((.

مبالغدلععلىاحيانأ!بر))ىيذكر:اليهودىالطلبانإلادلعهاعلىاليهودىيجبرماهناك

ذلكعلىمثلأوضربجديد((،حاكميتولىعندمايحدثوهذاتحملها،منبمعوبةنتمكنباهظة

الأملفىهىالقبونوالصوالعسلوالسكر!لزيتالصلععلىيفرضكانالمحلىاطكمبأن

السلطاتانعلىيؤكدالمذكورالإنشاهد(نإلاثمنها،مثلإلىتصلضريبةالثمنرخيمة

)2(.الشأنهذالىسواءحدعلىوالنصارىوالم!لميناليهودمنكلمعتعاملالمملوكية

منالفرائببجمعالحاصةالقواعدنحالفةإلىيكالمطالسلاطينبعضاتجهالعادةغروعلى

كطلةوذلكمايةلاتزازاتاحيائايتعرفونكانواحيثالذمةاهلمنباعتبارهماليهود

عنيربوبماالقدسإلىعوبدياقدومقبلإنهالعليمىايمنأبويذكرذلكقبلومناستثنانية)3(.

الجوالىوناظرنالسلطاطاصكى)"(قريبجانمالأصرال!ثريفالقدسإلى))ومليعواتعضر

الذمةاهلومندينارالفوقيلديار!سعمائةالثريفبالقدسالأوقافجهةمنلهوخمع...

4،60"،أ."هأح،.أ!224.0""242"248.247(2)

5!ول4ح،ول.13حولء3"05905()

.959-4ص،المملويهةممرلىايهودالوتاد:محايعن)3(

الاظعاتلهمو!نتاللطن،منمقربينكانواالذيناللطيةالممايكهماظصيهة:ليكالمط)4(

الثراك!ةمنوأغبهمقاياى،الأشرفعهلىلىبهزاعددهمو!نالأمراء،فهميتخذوكان،والرواتب

.031صاوربق،المرجع:حجىناصرحياة؟61-اصه،4بالأعثى،عح:القلمثدىانظر:،الجبان
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ويستثف)ا!((الذمةأهلمنلهخمعماوأخذ...الأوقافجمعةمنشيايقلفلمديار،ثلاثمانة

الهودمنيجمعكانماحصيلةإلاهوماالمذكوردينارئلاثمانةبلغأنالمصدريةالعبارةهذهمن

ألعبوعى.بشكلاقساطهتحميلتمانعلىمحددةترةخلالبالقدسوالنمارى

القدسيهودعلىالمفروفةالفرائبموفوععنعوبدياخطاباتبهأمدتناماآخروكان

فىالمستوطنذكرحيثمؤخزاقايتاىالأيئرفنالسلطأمدرهالذىالجديدالمرسومذلك

القدسفىالمقمينايهودعلىبأنهالملاجةسارىمرسوئانالسلطاستصدر)القد:اكلىخطبه

ايهودالنعلى!نإنهجثفقط.عليهمالمفروفةالرأسفريبةدفعوماعذاالآنمن

ككفمانحالظاما.اعداد!معنالنظربغضسنوئادوكيةاربعمائةيدلعواانمفىفيمامجمعين

وإن،الآخرينعنيدفعبأنمكلفغرووهو.نفسهعنالمقررةالراسضريةيدفعبأنعليهفرد

المرلمومهذاأنوالثابتعامأ)2(.طسينمنذالقدسلىلهمماثلمرسوميصدولمكهذامرسوئا

وكانت،الذمة(هليدلعلاالقالجزيةتيمةعلىبالفعفثقدرالتىالزياداتابطلقدإليهاثر

الدولةلهاتعرفتالتىالاف!طراباتبسببهـ.817ام./441عاملىعليهملرفتقد

هـ.()3(.824-581./ام421ا-14)2العرثىيثيخالمؤيدالسلطاناعتلاءإبانالمملوكية

الجزيا)"(،دلعمنوالقصروالعجزةافءاعفىلد!نالمرسومانإلىالإشارةعوبدياأغفلوقد

الوفعيةبعدذاتهعوبدياإلىالمشامحقايتباىنالسلطمريعومإمدارلضلالىحثيناحدويرجع

الف!ريبةإبطلفىمساعيهنجحتحينماالمملوكيةاللطتوعندجماعهبينحازهاالقالكبيرة

منتدخلوبدونللحكومةمبالثرةتدلعفاسبة)5(فريةإلىدوكيةاربعمائةمنالجماعيةالشوية

جماعتهم.بقعلىالظلممارسواماكثزاالذيناليهودالحكوميينالموظفين

عليهكانتالذىالعامللوالعإخغاعهاينبفىالضرائىلواقعهمالموجعةاليهوديةالرؤيةهذه

مزيذالرضواسلاطينهمأنإلىالحدثةالدراساتتخلمىإذاطقيقى،أثرهالتبنالجراكسةدولة

و(خذتنية،السلطالحقوقمنأفااعتبارعلىفهاالظئممعدلاتزيادةمعالف!رائبمن

.318ص،2ب،الجيلالأن!العيمى:أبوايمن1()

كاه44؟"،055حأأ00(2)

.824.0

.092ص،اق،4ب،السلوك:المقريزى)3(

ول3ل!4ءولأا5)لاأععام".59"(4)

ل!عولكا!ء،!3ما5لاأ5ع،هع+؟+ههم"!كالا4أ4،لأ(83"ع)!عول.!كا34"ء*،".0951(5)
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نأالنتيجةو!نت،والألموعةال!ثهريةاىوابمعةفهاالمظهرةالفرانبمنتعالأالأسواق

مراتعدةالأسعاررفعإلىبالباعةتدفعالفرائبهذهثلوكانتوالشراء،البعحركةتعطلت

حركةتنكمثىثمومنذلك،فىالعذريجدونلأنهمالعظبمنخوفدونالأحيانبعضفى

الكوارثعنلفلأشةالسببالظروفازدحمقدقايتباىالألثرفعع!رو!نالتإرة)1(.

ا؟حثينبعضحددوقد،حادةواجتماعةبلاتصاديةأزماتيحدثتفافرتالتىالطبيعية

-0871/ام948-1)467منالمزةلىوالددعيةاظرجيةحملانهعلىنالسلطمصاريف

المجتمعباتجميعجعلالذىالأمردينار)2(،الفولقينوخمصةومائةملايينببعةهـ.(498

انفسهم.ايهودال!ث!.دمنجانبأثهماوهو،يعانون

ايوسطلثرقىفىوإدارقااليهودلمجتمعاتعامتقييمد-

شرقلىوالمملوكيةمنهاالأوروبيةايهوديةللمجتمطتودراسةعرفيمنإسبقماكلومن

وعدمبالاختلافتتم!نتالغربداليهودجماعاتانالمظرنةخلالمنيبين،المتوسط

قنالرة،وربمامتعددةإتطاعيةوحداتإلىالوسيطالعصرفىاوروباانقحامبسببالتجان!

الطلميهودكانحينلىلليهود،عداءمنالكائوليكيالمسيحىالتراثفىكامنهوماوبسبب

الإسلاميةالحفارةوحدةمناستمدوهماوالوحدةالتإنسمنكبربقسطيتسمونالإسلامى

المجتمعفىالأوروبىالنمطعلىالجوظاهرةانتثارعدمفمانوعيه)3(.الأولعصرهافىخامة

منالمتسامحايإسلامولموقفالمجتمعلهذاوالاكماديةالديةاكريخيةللبنيةراجعالإسلامى

الأتراكعنصربينالظينيعكسالمملوكىللمجتمعالطبقىالتركيبكانثمومن،الأقليات

مسلمينمنالدينيةطوائفهبينالتباينمناكرالأخرىالشبوئاتالحاكمةالطبقةعلىالظلب

يهود)"(.اوميحيينأو

لىإيطيايهودبينمناصلأخرجعوبدياانإلىاليهودالباحثيناحدينبهناالإطرهذاوفى

لقدذلكومعاجتماعئا،الضرقيهودمنتطوزااكرهناكاليهود!نلقدثمومنفغتها،وقت

.2346،2472،اصيك،المطسلاطينعصر:!سمعدهتاسم(1)

صام.،4519،ب،الظهرةاياريجة،الجميةمجلةمصر،ليكالمطفاية:زيادةممطفىمحمد)2(

702.

ءأ3ع+44،3،"3.لا..لء*أ5؟ءأ7أ)أ3!أأه+،86.56.00.(3)

3،مع!هول،7هول3أءح،صاس!5لىلاأ؟مع+م!!ولء05،4)ر5.(4)
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اييودمحغفىياكما-الغربىالمج!تمعفىوالدشوريةالحاكطالسلطةعناستبادهميتمكان

كانوابل،أغرابأفمعلىمعهموايعاملعليهمبالاعداءوذلك-بالرموفىوتحدفيامقليةفى

وأسخهمع!ترتبالذىالأمروالمحيجة،المسيحيينفدجرانمارت!همبزعميفطهدون

فىاليهودقميقتمفقدالضرقفىأما.الشينمناتفذ(جدادهمعاث!حيث(راضيهممننمهم

كماطردهمتمولم،الجسديةالاعداءاتإلىابتةيتعرفوالمذلكومع،الأولىايإسلايةالقرون

غدت(حوالهمأنعلىتبرهنعوبديالثهاداتولكناوروبا،فىالمشحيةالمجتمطتفىيحدثكان

هذادراسةفىوردمماببهرالأخذإلىيملفابىحثوبدايةالمملوكى)9(.العمرخلالحالأأحسن

أوروبامسيحيولعلكمااليهودطردعلىالمصلمينإقداملعدمتفسرهويفيف،اليهودىابىحث

استيعابعلىوقدرقاالاسلاملواءغتالأجناستعددبخاصيةاحفظتالإسلاميةالحضارةبأن

حينفىاترىأواليهودطردإلىحاجةهاكثكنلمالأساسهذاوعلى،الجطعاتمنعديد

كمانتهناومن،بيهمالمكروهيناليهودمن(قيتبقاءمعهاينتفىتومياتعدةاوروبافىبزغت

فىاليهودىاباحثمعكوبدياخطباتعلىولولىبعداباحثيختلفحينلى.طردهمعملية

اقداذاإلاذلككانفمالليهود،المماليكمعامكبحسنخطاباتهشهدتمالماذاالصدد،هذا

الإسلاميةونبالؤقيايئاتسائحااتلوبصورةبل،الكبرىفوحاقمفذالقويمالمسلمينلسلوك

الأولى.

س!ع"ه.ول،مم!م،ل!"."4+لاح3ع!ء3،ولس!حول،34ءه؟35س!؟+"لى3"ح+أس!"(7أس!)44ع!ول!))3(1)

."ه"291916-."91

الإسلاميالمجتمعينلىياايمودمعاملةيتمكانالتىلليهيةنموزخاتعدمقارنةاليهودىاباحثهذاويعقد

852ام.ا535-1348بينماأوروبالىالأسودبالموتيعرفماكرةفخلال؟الوسطىالعمورلوالميحى

الحضرةلتدصرنهممحاولةالآبارتجميماليهوداقامتموالأوبخةالأمراضملؤهايرة،هىهـ.854-

أحديفماالكبربالجظفيعرفماكرةوالأمراضالأوبخةالمملوقيالدولة(مابتلحيظالمظبلولالميحية.

.الظهرةدلكلبايببتهمواولمايهود،
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المتوسطشرقىفىوتقاليدهماليهودعادات

ايهودعاداتعنفيهاباتالحطعاصبأوردهمادراسةإلىلملالآتيةالمفحاتوفى

أشكالوكذلكزارها،التىالأماكنلىلهاوصفبقديموالدهلطلباشجابةوذلكوتقايدهم،

التىاليةأوإليلأينتمونالتىالمذهيةالعقدةإلىاستناذاجماعةلكلالمميزةوالشعانرالطقوس

ذكرهلوففا(السلام)عليهموسىإلىابسوبةالتاريجةالديانةيميزماأهمولعلفيها.ييضون

إسرائلبنىجماعةيربطولئفىتنظيمالإطاروفى،وطقوسألثكالالمورةفىانهاهوأباخينأحد

،الربوخيمةالعهد،تابوتالصور؟ائكالمنوكان.الحامةوالطليمئرالشطمنبمجموعة

عبادةفىاصتعةالقو)عدال!ثطنر؟(ش!لومنإغ،...المقدسةوالظبوابخته،المحرقةومذبح

الفكرتضكلوذاكهذاومنالموسوية)؟(.الديانةجوهرتمثلمجموعهافىالتىبهالاتجماعأوالرب

علىالمتفلب!(صبحبحيثالدينإولرلىككلهمعنيميزهمبمااليويةحياقممبئممااليهودى

فىذلكتفحوسوفوثقاليدهم،اليهودعاداتلهخضعتثمومنابة،جوانبمعظم

ديه.نوازعهحاخاثمذاتهعوبدياوانخاصة،التاليةالمفطت

الأوروبية.البلادلىايويةاليهودحياة(-

اليهودعاداتبركداظمةباتالحطمادةمنمهمتدليعلىبالرومريهودجماعةاسخوذت

الاختلالاتبعضرصدعوبدياأنيلاحظالصددهذاولى،اليوميةحياقمخلالمنوتقاليدهم

احيالاسجلكماالفربى،الأشكيازىتجمعهمعمقارنةرؤيةاليهودمجتمعاتبعضبينسيما

ومنوللسطين،مك!رفىجماعاقمبينمقارنةذاثهالإسلامىالمجمعداخلبيهافيماالظينات

يثعكل!ن)القدذكر:الظهرةلىجماعاقمعنحدثهأثاءوفىالمظرنات،منالأولالشكل

هومثلمافيه!الأمريكنلمولكنبالررمو،لايغئاالحالهووهذاهاك؟اليهودشارعفىيباع

كلألأننظزافقط،السبتيومفازلهمداخليطبخونايهودل!نالأخروةالمدينةلفى،بالقاهرة

منئ!كليشترونثمومنكله،الأشوعم!ثغولونسواءحدعلىوالنساءالرجالمن

إنماالب!،يومعلىطعامهمطخفىيممروالمبالرمويهود(نذلكمنوئفهم.)2((بمالسوق

.561-51صا،يهوةتاريخ:بهطنجورجى)؟(

)(

-173-

4،كاه،"!أ..،أح."ه.228.0



174

عامة،بصفةمشحبةغربيونهمفىايهودعدالطهىعادةتكونوقداخر،أيابمفىذلكلهمكان

مطهط)1(.ططمهمثراءيففلونكانواأفمعلىالدالةالشواهدمنوهناك

))إنعوبدياأضافبالمعبدأوبالعقيدةالممزنةبالرموفىأيفاوتقايدهماليهودعاداتومن

تكنولم،خشيةأرلفعلىالشريعةتابوتداخلالشريعةلفانفوفعاعتادوابالرمويهود

كانالذىنفسهالاختلافهذاالجنيزةوثائقوتجسدنحن)2(((،نفعهاكطصناديقفىموضوعة

القدسمعبدفىاللفائفوضعبينالاختلاففيهابداحيثيزيداوخلتقرونثلاثةفذماثلأ

عليهايقفخ!ثبيةمنصةالمعبدقلبلى))يوجدأيغئامقارئاعوبدياأضافثمالفربى)3(،مثيلهعن

أيامفىالعملهذايؤدونمرتلينخمةالمجتمعهذافىيوجدوبالفعل.ملواقملتلاوةالمرتلون

مرتلينمجموعةأىمنمماعهالىيبقلمبعذوبةاناشدهمويقدمونالاحكالات،وفى،السبت

الاختلالاتتتجسدوبذلكجدا)"(((.فئيلةالمملينأعدادنجانالأسبوع(ياممروعلى،آخرين

علىاللظئفوفحعادةمنبكليختصيماللورنسالىاليهودىومجتمعهبالرمومجتمعىبين

عدمها.منبسلمالمعبدداخلالمنصبةاركفاعامركانوكذلك،المندوقمنبدلأخشيةارفق

النمطدثكيلعلىالوافحةانع!ساقالهاانإلابالدينممطبفةثبدوالاخلا!اتهذهانوبرغم

لتوالقالسفاردولئفةمنانهمعلىالمميزةمقوماثهوئظهر،ابلرمىاليهودىللمجتمعالاجتماعى

ويبقىعوبديا،إليلاينتمىالتىالأشكبزبطئفةمقارنةالطنفةهذهمعمعبدهموطبيعةعاداقم

أعدادقلةأنبيداليهود.عامةكليلمالذىاكبتالموحدالفصروالاحتفالاتالسبتيوم

لمولكنهايغئا،مجتمعهمتميزظهرةعوبديااعتبرهابالررمومعبدعلىيترددونالذيناليهودالمصلين

لها.بتفسريصرح

!لا،؟134(+حء1حول،98.3."(1)

ه؟44أ*"5".أح2.0..1).1(2)

المعبدداخلالإدةلروضمنفرضأوتجعلهمقدت،ديهمفةالموسقىالانثادالهوديةالثريعةتعطى

الموشقىادواتمنكزوكان،اللاويينمنالموشقيينمنيماحبوفمومنالمدينأغلبوكان،وخارجه

والايادالعزلىبقرنونوهم،الفربوآلاتابفخوآلاتالولرية،الآلاتمنعدة:وهىالانثاد،دئخدم

-902ص،اليهودىالمجتمع:يثودةزكى؟474ص،13بالأعثى،مح:القلقثدىانظر:أجالا.بالرقص

012.

ل!5أحأ6لأ.3.!."ول7ح4أعأ،ل!+ع4ول،03أ،+ع710175،".اا!.(3)

4ء؟ه،"،أ."ه،.اأص!ل!11.2.(،)
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يموتحينما))أنهملاحظتهعوبدياسجلالسفاردىبالرمومجتمعفىابئئزيةالطقوسوعن

ويرددونافيزة،مراييمياقامةالكهةويقومالمبد،رواقداخلإلىيحثمانهيؤتىما،يهودى

التظيداستدتعامةوبصفةالحضور)1(((.أمامالميتأقاربهايرثونكلطتمرتفعبصوت

ببالأ!ودهنهاجثتهوغسلعييهإغماضعلىالميتأهلدأبإذديية،أسسعلىافيئزية

القبرإلىبهالذهابقبلالمعبدإلىيحثتهيتوجهونثم،بمنديلالراسوربطكتانمنبأكظنولفها

يشأجروفناللاتىالنادباتومعهمواصحابهأقاربهبهويحيط،موتهمنقليلةساعاتبعدليدفن

ليندبئ)2(.

يتمللفقهدارسئا!نلوحبذاالجانبمرموقرجلأالميت!نإذا))أماعوبديايفيفثم

زاويةفىووفعهاالأرلفعلىمنالثريعةلظئفنزعيتمكطالمعبد،قلبإلىتابوتهإدخال

ورثاءالجنانزيةالمراسيميدأالمقابلالركنلىالميتتابوتيوفعوحينئذالعهد،تابوتحجرة

تابوتيحملايووعلىالعهد.تابوتلحجرةالأربعةالأر!نفىذأتهالطقسيكررونثم،الميت

لىالظرىيشرعالمدينةبوابئالجمعبلوغوعند.المديةخارجليهسيدلنالذىالم!نإلىالمتولى

يدلنالقالبقعةإلىالوصوللحينوذلك،الأخرىالمزاصروبعضوالأربعينالتاسعالمزمورترديد

بهليسبسيطعادىخثبمنمو!اهمثابوتمغاليهوداعتادوقدهذا،)3(((.الميتليها

ليوضعالمقدسةالأرضمنبهج!مدرابعلىيحتوىكيسوضعوكذلك،حادةمعدنيةادوات

اليهودمثياحمعابتعاثهمعلىثساعدروحانيةقوةبهالترابهذا(ناعتارعلىالميترأستحت

نظزاالمدينةحدودخارجعادةثقعاليهوديةالمدالنانايغاهاذكرهيجدرومااكنية)"(.الحياةد

)(

.815-175صالهودى،المحتع:يثودةزكى)2(

.212.041؟كاا

كا!44أطة.055حأ،."2.12.0(3)

وتقمالمزامر.بمصاحبةنثدالأغانمنمجموعةيحوىلأنهالاسملذاوممى))قيم((بالعبريةالمزام!وسفر

كايرافي؟كرةموضوعاتال!فرهذاوياول1(0)97(،5))78(،4(،)12(،)مجموعاتصإلىالمزاصر

ولا،جماعىبثكليغنىبعضهاو!ن،والفرحالحزنعندعبرو(كالطبافه،الايمانعن،وايبروايابيحوالأدعة

راجعالمزيد:ولمعرلة،اليهودىالمبدلالملواتمنجزءاالمزامصإثاداعبحمتىالدقةوجهعلىيعرف

+ع!-ثهكح!5+ه011ي!!.ولااأ+ه،5آهع"4دأ"س!"3س!ههاه.446."ع

.69ص(هباليهود،موسوعة:الصرىعدالوهاب:أيفأراجع

.92صالهود،وثقايدعادات:هارلىلودك)"(
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مكشوفنعقعلىالميتجثةوئحملالإسة)1(مصادرإحدىهىالموتىجئثأنفىللاعتقاد

القبر)2(.إلى

آخرأوروبىتجمعفىولكنال!ظرد،عدافينزيةالطقوسعنملاحقتهعوبديايكملثم

اتجماعيةعادةتفسررود*!فىالحفاردولنفةمنايهودجماعةإقامةكائتإذ؟رودسحيث

داخليدفنإنما،تابوتلهيعدللااحدهميوفى))حيماانهلاحظحيثعوبديااوردهاعقاندية

لإحداثاستجابة(كئرتكونحققبلمنتزرعلمثربافىآدمىتالببإعةذلكوتم،كفنه

عليهيهالثمخشىحبلروتغطىايجويف،هذاداخلالحةتوفعوعندنذ،الآدميالثكلهذا

مقبرةأوالطئلةمقبرةلىأووحدهبهخاصقبرفىايتيدلنوناليهودو!ن)3(((.الأرضتراب

يبدوماوعلىالصخور،لىنهيختراوجبلفىمفارةاوحقلاوبتنلىالقبرويحفرونعاملأ،

لىاتشرتقدتابوتبدونالموتىدلنعادةوكانتالمخر)"(.فىنحتهرودسيهودففل

)لئالال!ليتفىيدفناليهودىكانكطمصر)5(.يهودبينالحالهوكماالثرقيةمجتمعاقم

بدونبالدماءالملطخةبملابسهليؤخذقتلهحالةفى،اماحياتهذيستخدمهكانالذى(الصلاة

إلظءعلىالسظرداعادكذلك.جسمهاعفاءمن(جزاءايةيفقدلاحقبالطليتويلفغسل،

عاداتإنالقوليمكظوبذلك)6(.الشريرةللأرواحرلثوةاوكهديةالأربعالجهاتلىعملات

بزوحنظزاطبيعىأمروهذا،المسلمينعدابسيطةالدلنعاداتتشاكةخالفارديةالدفن

الإسلامى.الأندلسبحتمعمناعلأالسظردهؤلاء

لىالدييةوطقوسهموتقاليدهمالسظرداليهودعاداتعناططباتفىوردماإلىواستناذا

المرتلينومضاكبوتبوضعيتعلقليطخامةاختلاقانجدورودس،صقليةجزيرتىمنكل

وبينينهيميماالفروقئظهرالموتىدفناسلوبوكذلك،الصلاةاثناءالموتورفعالمعبدداخل

المجتمعنثأتهءفى-اثنائريألف!لملأنهنظزاعوبديا،عداستفرابموضعجعلهامماالأشيهناز

.74ص،واكصاتالأعاد:السعدىكازى(1)

.815ص،اليهودىالمجتع:شنودةزكى)2(

.815ص،اليهودىالمجمع:ثودةزكى)"(

4.34ص،المملوكيةممردايهودالوقاد:محاسن()

.84،46-74ص،واكبتالأعياد:لعدىاغازى()

4،كا!."ه.يةأأس!.8)2.0"04
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عادقمفىالسفاردتأثرخلىأيفاتؤكدالضواهدوهذ!.الأشكينازىالإيصلىالفلورنحى

أكسبكلهومذاشقى،والمروالأنالفدالأذ!رفىالعربىبالذوقوإنشادهموترتيهموتلاوقم

وأعبح،المصطلحدلالةنطقات!حوقد.أمولهم،!العرقةالدلالةجانبإلىديةدلالةالسقرد

لا.أماشانيامنأعلهمكانسراءالإدةفىالسظرديةايظيدتبعونالذيناي!ودكليثمل

الحفاريةهرالمقوحدةيستوجبمماايوسطيثرتىجزرفىالسظردانتثارمنالرغموعلى

جائايرصد!نعوبدياأظإلا،الواقعفىنلحظهماهوذلكانورغممنها.الاتجماعةخامة

دفنقفية!ذاوئلالسظرد.يقطنهنخلفمكانفىآخربجانبيكملهقدم!نفىالقهرةمن

فىالصورةتكتملأندونرودسمجتمعفىواخرىبال!مو،مجتمعفىمرةإليهاألئارالتىالموتى

نهما.(ى

لأكا!مهالغفرانعديومففىاكية؟الطدات)الاحظث:عوبديايذكر(يفابالرربوفى

باببفغبالمعبداظدمانيقوماليهود،عندالمظالعيدبعدبعالىايوموهو)1(،ولعثولهأول

تأتىالمكانهذاوإلى،هناكبطولالليلويمبهان،الصلواتمنالاتهاءعقبالعهدتابوتحجرة

وتمجيذا،توقبرأأمامهاوتنحنين،الشريعةلفائفتقيلوتقمنأسر،يثكللىاتءمنمجموعات

مجموعاتتتقاطرالليلمداروعلىالآخر.ا؟بمنيخرجنبينمامعينبابمنيدخلنوهن

الحطاباتماحبيمدذلمالواقعوفىفه)2"((،وخارجاتإيىداخلاتبينالمعبدعلىالنحوؤ

.الرجالدونابسوةغلىالطدةهذهقصرت"ذاتفهميجعباالذىبالمزيد

عنيتحدثا(قابا!فىنجدهبالرموفىشاهدهاكماالجنائزيةالمراسمعنعوبدياتحدثوكما

حفل!!امةتصادف))وقدقانلأ:عنهايروىإذميسينالىالزلافبيلةالاحتفالفىداليههأسلوب

ذإذلك؟(عقتالتىالمرإسمشاهدتالعبمالمباركماتترديدوبعدإقامتى،محلمنبالقربسص

إلىالأقدامعلىسرأسبقهاقدايهودجماعةو!نت،البلدةخلاللرسصيوةالعر،سامطت

علىايهودعدالمقدسةالأياماهمويعدصوم،يوموهوكيبرر(())يومالعبرىللمميترجمةمر)9(

النة،ر(سبيدتدأالتىالعشرةالففرانايامآخركثرينمنالطثرلىويتهععدا،جعلوهحيث،الإطلاق

مق4لباللامعيهموسىنزولبخاتبريحكلالأصبات(())سبتيومايفاويعرف،الغفرانيوموتهى

راجع:.الذهىللعجلعادقملىخطنتىلهمكفرالرب(نأعلنجثالريعةلوحاومعهاكيخةللرةفيء

!ح+-3ثه،)1033الأ.ي!.،ول11أ؟،+همه"أح)ع"أ3"!"هحاح".350.

.62هص،هب،الهودموصعة:المحرىالوهابب:أيفأانظر

كا!44أ،"4.ث!ه".،أس!2.12.0)2(
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هىتظلبحيثالعروسشقيناليهودلثهوخمنجماعةوسطخرجفقدالعريسأما.هاك

لثواوما،مشاعلفهمكليحملوالأطظلبالشبو!نجوازا.تمطىءالتىالجميعبينالوحيدة

وتفيد)1(((.حلقةثكلفىالنواحىيثتىمناليهودخاصةاكسأتجمعحتىايهليللىبدأواأن

وتنتهى،العريسينعنوكيلينوجوددتطلبالزواجإجراءاتأنايهودعندالثرعةالأحكام

كاناوالعلانيةالمباركةلأن،عشرةعنيقللاالرجالمنجمعحغورلهايضترطالقالبركةبملاة

)2(.بركاتبالسعيبداثم،للزوجينالمولقبمباركةالبركاملاةوثبدا،الزواجلإتماملازمينأمرين

،وفىللزواجا!بقايوملىالاحتفالثستوجبالتوارثيةالنصوصعلىالمبنيةالظليدو!ئت

العروسفزلإلىموكبدووالدهواقاربهاصدقانهمعيذهبالعريسكانالموعوداليوم

علىوالضربوالظءوالرقصالشديدبالمخبالراحهمتميزتحيثالفرحغمرةفىلإحفارها

لهاعوبديالوصف،لثرعيةلرائضعلىتقومبالزواجالاحتفالات!نتول)3(.والطبولالدفوف

العروسينمنكل(نلىثتمثلالاخلافنقطةانبيد،شائعهوعمانحتلفايكونانلهينبفىلا

الحطبلىرآهماثسجيلإلىدالعهذلكل!نالاحفال،مكانلىليلتصخاصموكبفىاتى

لهصلةولاكتقليدالمحيطالسفاردىبالمجتمعمرثبطهذاانوالمعقد،ألفهعمانحتلفتقيدبصمه

بالدين.

الإسلامى.المجتمعفىاليوميةاليهودحياةب-

القالسفينة))انعوبديايروىالاسلامىالمجتمعيهودبينوالظليدالطداتيخصليماأما

الأسرةهذهربمنتألفميسينامنمعهخرجتسفارديةاسرةثضمكانتمصرإلىاقلته

باستقبالقامالإسكندريةبوابةمنجراسوموسىالرالىادخلهمانوبعد.وبنتيهوابنيهوزوجته

فىكانالذىالمظردىالرجلإليهدعاعثاءحفلالصبتيوملىلهواعد،منزلهفىعوبديا

الروايةهذهتبرزوبداية)4(((.إلي!دخلحينماالططمحجرةفىمتواجدينابناهو!ن،محته

عثد)5(السبتيومغروبإلىالجمعلأكسغروبمنبهيحفلالذىالشتليومالمقدسةالقيمة

4ةكا!أ)1(.214.0".(أح."ه،"4

ل!5أ(عأول31.!.،ولل!ع4أأس!!س!،ل!3هعأ.كل!ع07-84.00،111.107.(2)

.15هص،اليهودىالمجمع:ثنودةزكى:ايفاراجع؟41:2:القفاة!فر؟91:27:ايكوينس!ر)3(

4،كا!،ال!أأح."ه"221.0.04()
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علىفمهمحيثيهمفيماواحتفالاللظءيومليكونوافحهوكطواختيارهالطائفةهذه

موسىمفيفهمعندالثرقيةالروحنلمسكطسفارد،أمأشكبزأكانواسواءواحدةماتة

علىمحمعاقمتشملالتىالتضمنروحعنففلألهمالمائدةإعدادعلىحرصحينجرالبو

الدينية.وانتماءاقاأعراقهااختلاف

))وسوفقائلآ:حدثهعوبدياليشأنفالططمبمائدةالصلةفياتاليهوديةالطداتعنأما

جمعفىلهمكتقليدالسبتيومالصءوجبةلإعداداليهودترتيباتآتهوفيماأبيالكأروى

المفرث!منقريئايحوارهمال!سحاملويقف،سجادةلوقحلقةفىيجلسونفهم.العربيةابلاد

الممفيبثوماالثءإ،1الفملهذالواكهانواعشتىافترشهالذىالسجادةعلىالموضوع

)1(،كاي44أ"3قادل!اليهودالتتاحيةذاكزانعمهعلىاقةبفضلمقزاالحمرمنكأسئايحفرأن

اخرىمرةالكأسحامل!يعودتمافا،يفرغحقالحفوركلعلىبتمريرهالكأسحاملويقوم

يأخذوحيننذ.أخرىبعدمرةالحفورجمعمعنفسهالأمرويكرر،المضيفمنثانيةال!سليأخذ

وخياة((.))صحة:يقولالجميعبينماثائا،كأسئاويثارئامنها،بعمئااحملأثلاثاوثمرتينالمفيف

))من:لهقاثلأالكأسحامللهملأهلانئاوكأشاايفئاالظكهةمنبعضبأخذبجوارهابلسويقوم

فىالمضيفويثرعثباغا.ذلكويستمر((وحياة))محة:بمقولةالجمعويشاركه((سعادتكأجل

ستةمنهمكليفرغحقالأمرهذاالجمعويكررآخر،كأسله!يملاالظكهة،منآخرنوع(كل

منجلبتالقالياممينزهورلبراستنشاقهم(ثاءيشربونوأحيائا.الأقلعلىكؤوسسبعةأو

المظسبة)2(((.هذهأجل

متكرربشكلوتناولهالحمردداولعغ!رإبرازعلىعوبدياقبلمنحرضانجد،الواقعوفى

إلىوتقاليدهماليهودعاداتفىالجخمصةالدراساتمننخلصوقد،الواحدةالوجبةخلال

وأكوببرلعيقومالأرثوذكسيةبدالمطلىالأسرةربانتذكرإذدينئا؟تفسزاالأمرهذاتفسر

فىواماططم،علىإمانخلفة؟موافعلىاليهوديذكرهاكلمةوهى)مقدد(،دعنىآرايةكلمةقادل!)؟(

يومفىالثءططمتولتجلالقادل!ثرديدتمحيثقعتقيدإلىلثرفهىالموفعهذاولوكرما،الملاة

انظر:.ا!معةيومماءلىتؤدىالقالطقوساناءالحاخامهاترنمأو،البت

س!!ول-553!ه،ولا)..ول،ولااأ+034همء"4أ"!)"3هعا"ه،س!277.0"-.278

سلعلىانظرايهود.تاريخلىمتخممةاخرىدراساتلى))قدوش((برسمالكلمةور-توقدهذا

236.صالهود،ملفعلى:عدهعرنة:اثال
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بايمالةيدعوفيو:الكريمةابىراتمننوعينمردزاابركةمنكنوعالططمأثاءخمربهكأس

يكرروقدوققهم،اليهودراحةيومبصفتهالتيومبففلافةيثكركطوابخز)1(،الحمر

منالأربعةالأكوابتضأسبابولكنبالأعاد.الاحفالحينالحالهوكط،مراتأربعذلك

المراحلإلىترمزالأربعةالأكوابأنإلىيذهبلالبعضالتفسر،فىللاجتهادمحلأتجقىالنبيذ

وسأخلصكم،وسأرسلكم،))لمأخرجكم،:لتحريرهمكاايهودتعالىالحقوعدالتىالأربع

التىالأربعالمظتإ!!ترمزالأربعةالأكوابإنيقولوالبعضالمضر((.لثعىوسأجعلكم

والمحالظة،العبريةالأمماءتغير))عدموهى:العبوديةمندعالىالحقخلمهمحتىاليهودهاتمسك

نإيقولوالبعضوالنهيمة((،اليبةعنوالابتعاد،الحمدةبالأخلاقوالتمسك،العبريةاللفةعلى

والمديونالكلدايون:وهميثعوب(ربعةايدىعلىونفيهمبقهرهمايهودتذكرالأربعةالأكواب

الشعبثقافةتوجيهفىالأساسىالعضريثكلالدينانيتأكدوبذلك)2(.والرومان،والإغريق

وبالظليدبالعقيدةايزافاكانواانهمثبتمماالمسلمينظهرانبينمنهمالمقمينلاسيمااليهودى

إليها.المستندة

لاعادة!الإسكندريةأيهودعندهم))والحمرقائلأ:العثاءحفلعنحديثهعوبدياويتأنف

يدهمنمكليمد،اللحممنكبربطقيوتى،الشرابمنالجميعييهفىانبعد...قويةتكون

بالحلوىإلبمودىالرابىاتىوتداكولين،ليسواأفممنبالركمفملويأكلهيرفي،ماليأخذ

كلمعالحمرمنكأسوئثربالحلو،الكريزوكذلكواللوزوالزبيبوالبلحالطازجوالزنجبيل

الملمسىخمرمنكأسذاكوفوقالممظز.ابوعمنكانالذىالزبيبكريتبعهنوع،ثم

ال!ثرابشاركتهموقدمحلئا،يمغخمرمنكأساخرىومرة!نديا،فىالمصنوعحول)،وللأ!3

المسلمينمائدةعنكئرايجلفلاايهوديةللمائدةالومفوهذاالثده)3(((.الابتهاجببلغحتى

اليتربوتراسالططمعلىالطيبةالكلطتوتبادلالأرضعلىبالجلوسيتعلقليماخامة

امراءبينانت!ثرتالحمرشربعادةأنلهيؤسفوممابالذكروجديرذلك،إلىوماالمائدة

!عول.3ك5ه"ول.ي!ول."ولأي!+031آه"اعللاءلمأء"3ه.ءاه.277."(؟)

63.صايهود،ودقايدعادات:هارلىلوتك()

كا!4،ألأ)كا،055حأا.12.201()

راجعالإسلاية،امحمطتداخلمواندهمعلىالهوديفعهاالطدةلىالقالأطعمةمولىعلىوللوقوف

.الجزةولانقلىكهاوردما

ل!51أحأول،ثه.!.8!7س!4أعا+4+ح4ول3هءأءلأ،75).171ه".2ر652-2.

http://al-maktabeh.com



81لما

نأواعادواسلاطيم،بعضذلكفىعاكينوولانمهمأفراحهمفىتقديمهافىوأسرفوا،المماليك

العصرذلكفىمصعرفتوقلى؟".اكصىأطمب!ثرهابعفهمتجاميربلأفراحيمفىهايتهادوا

يكغكاناالذىبغاوىايمروالندادخمر،الحيل!!وهوالقمزمنهاالحمورمنعديدةأنواغا

تدفقجرارفىالمؤيجيوفعثمالماء،منرطلاأربعينإلىالزبيبمنأرطالعثرةمزجطريقعن

وهوالقدإلىإضافة)8"،القمحمنئمغثرابوهووالمزرو؟تخمر،حتىأيافاالحيلزبلفى

بإأنتارالذىالملم!ىخمرك!وللعلهكد)3"،أىمعربفارمىواممهتجمدإذاالسكرعحل

اليهـودتشبمالاحظقدفاحمبني!ثولامكانكلوعلى!نديا،فىيصنعأنهعلىعوبديا

لاأفمكماواحد،طه!فىمثزكينبأعابعهمتناولهاعادواجثالططمأسلوبفىبالمسلهيئ

نطمه-)ث".فملابصهمذلكومعالماندة،فوطيعخدمون

فى!طنتةادوهذهيخحهم،اجكاعى!يداليهوديةالمائدةأخرىمرةعوبدياتاول

:ليقرلهاليهودالمحوطنيىأحداشكافةأملوبعنالجوانببعضروىحيثفلسطين

يدعىلمانيمنهاجرابارزينايهودأحديهايقيمكانحيثأيامأربعةمدةغزةفى))أمفيا

إلىمعهيصطحبنىأنعلىاعرالذى...66ع!أمح!ه!ا5ولح!!!كلة!براغأفمويسالراب

!وخحمعبدصةقامالبتيومبخاحلو"معه،المزةهذهقف!اءإلىافطررثوبالفعليه،

والفوا!،الكروممنالمعهيةالكع!تمنتثكيلةلناثدمحيثمعناالصء:جةياولاليهود

يحولاموكانعظيئا)5(((.صروزاعلياادخلالذىالأمر،الشرابستصوفاذلكقبلوتاوك

ىمو!فيعىرابمنهمذ!شحافلأ،اصكبالأكزةفىاليهودفيوخقا!مناسكبلقدمناحمبن

،البلدةفىالمزأرعإحدىتملكثريةأصرةإلىلمىكانالذىالمذكوربراغ(فموسىمولعله

حدإلىعباراتهتثاهتوثد،المعلمينبموائدأقرفاايهوديةالمائدةعنالرحالةهذاتحدثوحينما

الططمأثاءالقويةالحمورعناحنافوجودفرورةعلىمؤكذاكهاعوبدياذكرهمامعبعيد

-03صه(،؟قلا!-5،الوك:أثعرفىى؟6،25ص،ابه،الزاهرةابجوم:دى!تنرىابن)؟(
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منجانبعنالموطنتحدثفقدالقدسعنأما)9(.فلسطينفىأمممرفىذلكأكمانسواء

فىاكسباتخلاليقدمالذىالخمر))إن:وقالالإسكندريةفىكانحينماايهوديةجماعهاتقاليد

ايىممينعبرراستنشاق(ثاءتناولهويتمنحلوط،غررمثروبيكونحيثوقوةتأثئرا(كرالقدس

)2(((.الاسكندريةفىاطلهوكماأيفا،

المصرىاليتفىالطعاموعاداتايهوديةبا"ئدةالحامةالمورلهذهالمكحصفينالواقعوفى

مجتمعهممعاليهوداندمجحداىإلىليلحظعوبديارممهاكطيكالمطعمرفىوالفلسطينى

التىاكسب!ةوخصوميةوحدقميبرزماعلىالإبقاءعلىالحرصمعبهوتأثروا،المحيطالإسلامى

كلتهماتجماعيةظاهرةمجسذاعهتحدثالذىالسبتيومفىالاجتماعمحورهاف!ن،تجمعهم

علىصارمبشكليحالظونالبلادهذه))ويهود:ليقولالدينعلىمرتكنةالعربيةالبلادفىجميفا

هاميدرايق)3(.بيتأوالمعبدإلىللذهابإلامنزلهمنمنهمأحديخرجفلاالشتيومقدسية

قد!ننارإشعاليعيدحق(ونارالقادعلىاليهودمناحديقدملاأنهاذكرأنبوجدير

ال!بتلاوةمنيتمكنمنكلوسعلىوكان.السبتكررلىايهودغررمنأحداشعلها

)"(((.عليهالحمرتألرمنيتخلصانبعدذلكعلىالإقدامالمقدس

منتأتىاليهودلدىالبتيومقدسيةأنلىالاعقادإلىاباخينأحديتجهالمددهذاولى

يعملونلااليهودانؤلكومنالتمييز؟فكرةحولمعظمطفى!دورالمولعويةالطقوسأنخلال

وجودعوبدياحديثمنويتين)5(.الآخرينعنليتميزوابل،الراحةقيلمنليساليومهذافى

ماترزالتىالجنيزةوثائقتؤكدهماوهذا،السبتيومبطقوسالالتزامفىايهودبيناختلافات

عوبديالمسكذلكوالقرائين)6(.الربانينبينليمااليومكذاالحاصةالصلواتفىتباينمنكان

7عالا"143ولمه+!ع(751.ههس!،.،أ.".08.1916(؟)

كاه4،أيلا.055س!أ.122.0،4.(2)

دراتوخامةالديهالعبرانيةاثانويةالدراسةتمولا،القدم!ثديدةمؤسةوهى،الدراسةيتيعق)3(

انظر:.الأوتاتكللىللملاة(يغئاابوالاو!مغوايلمود،المقدسال!بنموص

!+ع-3كه5.وله011.ي!،ول11أ+054هملألأعلىأ*عح"3ا"ه"ع.74.0

لأه!4أ،لة0551س!أ،.!222.0.(")

28.-27ص،العربىالعالميهود:عطزيدةأيفأ:راجع.581صيهوة،تاريخ:كنطنجورجى()

ث!ءحيكاأس!م،!حا*+44س!03ل!حولأم!3لم!4أع؟،"2.0لمو-562.()
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جوفىوتقالدهموعاداقمبديهمملتهأبناءتمصكمدىوفلسطينممريهودبينإقامتهبعدبخفسه

الغريين.اقرا!معدالمفقودةالحريةيعمه

بوفوحنلمسالثرقيةاليهودتجمعاتلىالحبتيوميمزالتىاخصوميةطرحناماوإذا

يثخص(ىيستطيعلا)اإذ،بالمسلمينبضدةفيهاتأثرواالؤ!وتقاليدهمعاداقمفىزلكعكس

فع!،الزيارةبغرض!نلوحق،حذاءهمرتدئاالمبديدخلانالعربيةالبلادجمعفىأيهودىا

حصرعلىإما،الأرضعلىالجلوسعليهمبالداخلمنوجمعا؟ب،كدالحارجفىيدعهأن

يسلكون))واليهود:قولهفىمناحمبنميشولامالرابىأيغئاهذاكويرزسجاد((.علىوإما

ولاكرسىولامنفدةولاسريرلديهملشانهمإذن،السلطبلادحمعلىالمسلمينسلك

علىتغمادانمأاليوميةمماراساقمالثكالوحمغبلويثربون،ويأكلونينامونإنمامصباح

يسخدمونلاوعادة،المسلمونيردديهاالقكلكاليهود))وملابسايفئا:وذكر((.الأرض

ثمومن)ابنطلونات(،الصراويل)9(((يلبسونولاالمعبد،لايدخلونلااشخدموهاوإذ،الأحذية

هذهأنبديليهوديةالشأنهذالىعاداقمثكنلمكطاثراكا،اوعرئاباعتبارهميتصرلون

بيننثرهابفرضرحلتهفىتدوفيهاإلىد!عهالذىالحدإلىلدهثتهم!ثاهدهاانتباه(ثارتالطدات

ومع،عامةبمفةالإسلامىالعربىالمجتمعوحدةعلىيؤكدماالصورهذهففىعليهوبناغاليهود،

عليهيفلببمظهرالظهورحريةمنكبزاقدزالليهودالمملوكىالاجتماعىالتنظيمأثاحفقدذلك

اطصوصية.

عاداقممنكثرليهغدتالذىالحدإلىبالديناليوميةاليهودحياةاصطبفتهكذا

إلىباتالحطتشرللصطينداخلمحقعهمولى)2(،وشعائرهمبطقوسهممقرونةالمميزةوتقاليدهم

بلرحلاقم،ذلكعلىوثثهدبعينها،مقديةمواقعلزيارةحماعاتلىالحروجعلىحرصهم

ضريحوتالحليلى،الحومفىالصلواتتأديةعلىحرصحيثالقدومرحلةلىذاتهوعوبديا

الم!نهذا))كد:يقولالجبلوععدالقدسوملحينماامارايثيل.السيدةوضريحالعص

قميرةمسا!ةوبعدثيابنا.شقعليناوجبوحينئذ،البهجةنفوسنافىبعثتالتىالمدينةرؤيةيمكن

4،كا!أ،؟4هه.أح04،"222.ةيلاعلا"5اا+ةهم7514هـكلح."هص!".(أ.6193.100!.(1)

3أ3ء3لاح"ءولها7ع"وللأ"ح"3لاحع-با(اولأحولأ؟!+هم7حأمس!ه40مه13،+كاا+أ:حملااالاس!3هم(2)

.3*!لى111!5+،0ح.4ء)!!)،.،5!ه7أ.4"س!3حك!حهول!هكمااه5)،"ح..4لأ..3"!999،1+،"،1."(267

-ر،)40!.273.
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)1(((أخرىمرةثابنابشققمناجثنجلهالذىوهوأح!43ءطا،كلةي!"كةالمقدسالبلظبهدا

حتىوبكيتحزنت)القدالكلطتهذهرددالمقدسةالمدينةايهودىالطالبدخلوعندما

مولظالصلاةواديتم!نيين،فىردانىمزقتفقدالشريعةلطرودلووففاروحى،انفطرت

إلىالقدساليهوددخولعداثابلثقعادةأصولترجعوتد)2(((المقدسالبيتشطروجهى

،الثيابويثقالصدربدقذلكعنويعبروناحزافم،فىالصخبكرىكانواأجدادهمأن

)3(.النسيجمنغيظخثننوعمنالمصنوعاالمسوحويرتدونبالرماد،انفسهمويفمرون

يغيف:حيثالشرقفىايهودبعاداتيعلمهوالدهمععهدهعلىالحطاباتصاحبومازال

ولىللاشحمام،الرجاليذهبالجمعةيوملفى،العربيةالبلادلىايهودتخصأخرىعادة))هناك

بأنمؤذنةميةكلمةويطلقون،الثمالةحقيشربونحيثبالحمرالنساءلهمترعودقماثناء

انالجميعلعلىثمومناليضاء،قبلثكونانعلىالظهربعدلترةلىوذلك،جاهزةالعشاءوجبة

الرادإليهاذهبالتىالأل!رانعوبدياثبتوهكذا)"(((.ونظيفقشيبلوبفىالمعبدإلىيأتوا

اليهودلالزامالظفيةالميلادى(ع!ثراككالقرندممرنجيد)!نميمونبنموسىبنإبراهام

معإياها،المستوطنثسجيلبدليل)5(،للتطبيقسبيلهاوجدتقدالمعبددخولقبلبالاغتسال

دخولاليهودعلىحرمأنالأمروبلغ.الصلواتقبلاعشالهمفىبالمسلميناليهودتئبهملاحظة

علىاليهوداكادامالثديد)6(0لعقابيحرضلذلكالمظلفاليهودىوكانتطهر،دونالمعبد

المصلمينعنالط!رةلىطقوسهمتمييزدرعبتهمإلىيرجعلقدالاستحمامبعدالحمريثرب

كانتاوروبيةمجتمعاتمنقدومهماواحت!كهمبحكمليهمقاصلأأمزاذلك!نوربمابتناولها،

الذىاليوموهو،الجمعةيومفىحدوثهذلكإلىاكثروجههموالذى.الطدةهذهعلىدابتقد

ايفئا.الصلاةتبلبالاستحمامالمسلمونفيهيتطهر

)(

.175ص،اليهودىالمجمع:شودةزكى1،:46ايكوين:سفر)2(

كا!44هـيلاأ.ههأح0.ا.234.0

)3(

)6(

.02صا،الهودىاعقع:شنودةزكى()

!؟ألا4س!+13،4عولء"68.03.

كا!لا4أث!05514حأأ."22.0).

ول"30331ااأ+051آهس!3،ل"ع،فى11،"ه7.3ر-74.3
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ىأيحتطع)الاانهعوبدياأوضحالإدةوأماكنبالدينالملةذاتأيفاايهودعاداتومن

نأفعليه.الزيارةبغرضكانلوحتىحذاءهمرتدثاالمعبديدخلأنالعربيةالبلادجميعفىيثخص

لذلكوتوضيخا)1(((.الأرضعلىالجلوسعليهمبالداخلمنوجميع،ابىبعندالحارجفىيدعه

يتركون!نواوإنما،الزيارةبنيةولو،بأحذيتهمالمعبديدخلونلاالقراؤوناليهودكانفقد

داخلالحمر(وبالحإدالمفروشةالأرضعلىالجمعويجل!ابىب،بجوارالمعبدخارجأحذتهم

الاختلافهذاوجوديؤكدوما)2(.بأحذيتهمالمعبديدخلون!نوالقدالربانوناليهود(ماالمعبد،

زالتفماثمومنربائا،اتجارهعلىلهبالنمبةمعتادغرامرباعتبارهاللظهرةعوبدياتسجيل

يبرزلهووبذلك.الإيطل!ةالمجتمطتدين!مساند!وعماوتحلفاليهوديخصماترمدانعيناه

دخولعدالحذاءخلعكعادةالمسلمينعاداتمنببعف!اليهودثأثرعنامرمنإفالئاعمزا

المعبد.

للملاةيجتمعوالكىلليهودموحية!نتالعربيةبالبلادالمسلمينعندالجمعةعلاةانيبدو

القدسوسطفىكبررةلغاءساحةإلىالذهابعلىد(بواحيثعدهمعادةبمثابةأصححق

طقوسعنعوبديايتحدثعامةبمفةالمعبدداخلفىأماللملاة)3(،أبيهمبكرةعنالحرمقبالة

وقبلالظهربعدالجمعةيومثقامالبلادهذهلىالمنثاصلاة))إن:ليقولالعربيةالبلادفىاليهود

لمدةصلاة!اقامةوالضكرالحمدوإسداءبالمزاصرالثطئريبد(وا(نيلبثونوما.سريةفىالفء

وهمالظديثى،يرددونلمفمديارهمإلىالعودةطريقوفى،الفسقيدركهمحقل!اعتينتبلغ

)"(((الوجباتتلكتاو!بعدعليهمافةلغلذاكرينالزيتونةحجملىالحبزمنكسرةيأكلون

منالثصتنحرفحينالظهربعديؤدونهاالتىالجماعيةاليهودملاةمعالطقوسهذهوتتفق

شاهدهوما،الظهرةفىشاهدهمابينيقارنعوبديا!نوعندماالفروب)5(،قبيلإلىالزوالنقطة

الأفىناليهود)المانالقدسفىءالعفقبلالمنظصلاةبتأديةيختصليماانهأوفحالقدسفى

معالليلوقتالمساءأدعيةإلىالصلاة!لكيفيفونأفمإذالقليد؟هذاعنأقلعواالأثكيناز

كا!44،،لةأ،.،؟ح."ه.222."(1)

ل!حلماث!3ا+14آه475)ح"،3هه.ح،أ.،.161093100.(2)

ول5أول4عول.(15س!ولعم،01905(3)

كا!4،أث!ة"53.حأ04،".22).(،)

.126-124صالأندل!،لاليهودبحر:محمد)5(
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ططمهميتناولونفهمثمومنغن،نفعلكطالطءفىالنجومتسطعأنوبعدا"،أ!لأولافين

الأئ!كبزتغلبركمالقدسفىاليهودجماعاتبيننرالشطفىالاختلافاتوهذه)9(((.الليلفى

ذاته،للمذهبافىخميينالغربييناليهودباتىعنتميزهمالتىالحصوميةتبرزالفربيينالربانين

المجتمطتملامحتتجدفعليهمهمامروهوواحد،آنفىاجتماعئاديئاتقيذاالشعرةمنوتجعل

أوروبا.فىمثيلاقاعنقميزةالئرقفىاليهودية

انصبوقد،الأولخطبهفىعوبديااوردلقدالقدسفىتؤدىالقاليهودصلواتعنأما

آخرم!نلىأزفلم،المحمودةالطداتبعضتوجدبالقدس))وهناالأشكبزطانفةعنحديثه

ساعتينأوساعةينهضأنايهودىعلىإؤ.ليطرأيتهمماأففلبأسلوبتمارساليويةالحدمة

افيح(نايثيدويرددونالمزاصريتلونكانواحيثسبتيوم!نلوحقالصإحانبلاجقبل

المختمينالقراءمناثنانيقومثمومنالقديش)2(يرددونوحيننذالفجر.يدركهمحق

أناييدجمعوكذلكالأضاحى،عنلصلأيقرءانكط،الضريعةبتمجيدالحزانين!أوبالأحرى

إسرائيلالجمعليهيخاطبجميللحنيعقبهاالتىالتسابيح

منحاولؤونويكرر،صباحكلفىللشمسشعاعاولبزوغمعوذلك،كل!س!+""ا!1334

ه؟؟4أثلا"055حأ01!222-122.00.(1)

مجتمعثملونوهم،رجالع!ثرةعنيقلانلهمجبلاالذىالمملينمنالعددذلكفافينبلفظةوالمقمود

تطلبالتىالطقوسمنعديدلأداءالثرعىابصبلهمثمومن،العلاةلالجطعةنهمويتالفإل!رائل،في

الأعياد:العدىظزىايضأ!راجع5236ص،بهاليهود،موسوعة:المسرىعبدالوهابانظر:.الجماعة

.6اصوابايات،

عيةاكسبوقدالملاة.بعدأوتجللدئمايلىكانايهوديةالديهافيحايثهرمننوعهو)3(

لحكمهوالحضوعوملكهالالهلاسمتمجبدكلطتقديثىوكيحايلاديين،واكسعاكمنالقرنينلىاخرى

وأمح))القديش((ثسمئالتىالأدعة!عددتالتطويروبعدالمياحجمطسرعةلىالأملعنوالتبرومثنه

الجزءوهوال!ملالقدفي،الصلاةمنمية(جزاءبعداوتجلوييىالقصر،القدلى:اساسةانواعأربعةفاك

اقي،أقاربوييوهاطدادقدل!.الدرسمنالانهاءبعدوييىاطخامىالقديث!ايهودية،الملاةلالجامى

234؟ص،بهايهود،موصعة:الصرىعدالوهابانظر:.الملاةقديثىبعدالأنواعأهماصحالذى

فكرلالاسلايةالمؤثراتمنيعدمؤخزاالقديث!علىطرأوما96ص،واكباتالأعاد:العدىغازى

237.-236صايهود،ملف؟علىعدهعرلة:راجعايهودية.الجطعات
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بلالشتيومعلىالصلاةعقبالبركةطقسيقتمرولايوميأ،الملاةعقبالكهنوتية)1(البركة

فىالظ!روبعدح،المبدالابتهالاتطوتقال.الألموعأيامجميعفىعامةملاةكلليحمليمتد

يومىبينلرقهناكولش.اقةكاالمنفردعثرةالثلاثالصظتبعجنبإلىخاشديدخشوع

ايومين)2(((.هذينلىتقرال!نها،بالشريعةيختصفيماإلاالأسبوعأياموباقىوالحمشالاثنين

منجزءوهو))براللة((بقراءةييهفوالمالأشكبزمنالقدسيهـود(نعوبدياذكرهمماونخلص

باقىعدمعروفهوكطاسبوعكلمنالسبتيومصباحلالمعبدفىالحمسةموسىأسفار

(عقابكلإنما،لحسباليومذلكصلواتبعدالبركةطقوسبممارسةيكفوالمكمااليهود)3(،

حيث،بالصلواتواطمي!الاثنينيومىيخصوالمكما،الأسبوعطولجميغاالطمةالصلوات

الثريعة.بقراءةإلايخصوفماولم،الأيامكلفىيؤدونهاكانوا

كماالواحدايرممدارعلىعلواقملىالأيثكبزاليهودثعائرهىهذه!نتماوإذا

يؤدىانعليهكانإذ،صلاةمنثأديتهاليهودىعلىواجبهوعماتخلفل!نهاعوبديا،مارسهـا

وصلاةالنلار،ثل!فنحوحتىالفجرمنوهى)شحاريت(،الصبحملاةيوم:كلصلواتثلاث

ا!ءملاة،الغروبقبيلإلىالزوالنقطةمن)منحة(،القربانملاةوهىالنهار،نصف

إلىتختؤلانالأضرتانالصلاتانوكانتالقمر،طلوعإلىالشمسغروببعدمن)معاريغ!(،

ذإفها،الإضاليةتلكعدااساسيةالصلواتهذهأنويدر)"(.(معاريف-)منحةواحدةصلاة

هوماومنها،جماعىأو!ردىهوماوفهاالواحد،اليومفىصلواتسبع(فايذكرمنهناك

وجههليولىالقدسلى!نإذاأماأورثليم،جهةصلانهفىاليهودىوتجهجهرى)5(.أوسرى

باترهاإلي!يخظركانوانما،عواطفعنتبرمجردالكلمةدكنولمالعبريةلىبراخوت،جمعهاالبركةإ((

ايهود،موسوعة:الصرىعدالوهاب:راجعالمزيد:ولمعرلة.اللةيفرفهماواقعكهايتجخارقةقوةغملحروفا

.282-272ص،به

كا!،4أ6ل!،055حأ01!63.20.(2)

3ح3ءكاأء،!!اء*4ول4ح3"ل!حولأ!3لملا4أح3!ه".126-264ة(3)

ص،بهاليهود،موصوعةالمررى:عبدالوهابانظر:.الجماعةتطلبالتىالطقوسمنعديدولأداء

.223-222صايهود،ملفعلى:عدهعرنة236؟

.16ص،والمناسباتالأعياد:العدىكازى؟622ص،بهاليهود،موصوعة:المحرىعدالوهاب)"(

.261-421صالأندلى،5!اليهود:بكركمد؟94صال!ود،وتقايدعادات:هارللوتحك)5(
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الملواتمنمزيدتأديةعلىحريصينكانواالقدلويهودانيعنىوهذا)1(،الهيكلموفع

لهذهالدينىالظرلثدةيعكسمماعليهمالواجبةتلكعنفضلأ،وللما"كا!3موسافالإفافية

الآونة.تلكفىالمقدسةبالأراضالطئفة

زكرياالنىاسميحملالذىالم!نحيثالقدسلىاليهودصلواتعنكذلكعوبدياسجل

ولىم؟المبأيامفىزكريابالنىالحاصالم!نفىاليهودصلوات))وتقام:فيقول،السلامعليه

ايهود،عندوحدادموميوميعدالذىالرئاء)2(((عبارات!تكررحيثآب،شهرمناكسعيوم

تقريئا،واحدتوقيتفىلوقوعهماواكلأالأولالهيهلوتخريباوريثليمسقوطبحدثويذكرهم

اكريخهذااليهوديربطكطالمساء،صلاةبعدالمعبدلىالمراثىكتابايقر(اليومهذاففىوبالفعل

)3(.اخرىمأساويةتاريخيةبأحداث

))وهناكيذكرإز،الحليلبلدةحيثفلسطينفىاليهودعاداتعنيثيئاايغاعوبدياكتب

لىيدلنانمنالحليللرىلىالهودىيوارىانالأففلمنانهابلدكلفىمعروفسائدثقليد

اليهودعادة))جرت:انهذكرحينالظاهرةهذهوجودالتطيىبنيامين(كدقبلومن)"(((القدس

ذكرحيثخسرونامرالرحالةإلفارةمعهذاويفق)5(((،المقامهذاإلىموتاهمبعظاميأتواأن

منالمودىالايدلنكبرةقرالة...الصحراءجانب))علىالحلعلمضهدمنبالقربيوجدأنه

حيث؟اليهودىالديقالوجدانمنهائاجزءأالدلنطقوسثعدوبذلك)6(((.عديدةجهات

هناكارضقطعلثراءعلىعنهاالفرباءوحرص،المقدسةالأرضلىموتاهمبدفنيهتمونكانوا

نقلفىالميتاهلرغبةوكانت.الميتراسعلىونشرهثراالامنكمطتجلباوفيها،ليدفنوا

الفلكلورفىونجدالتقليد،هذاعلىللإقدامكالظمبرزاالأرضثلكفىاخرىمرةيدلنخمانه

الأرفيإلىتملحتىدفنهابعدالأرضتحتتزحفللسطينخارجالميتجثةانايهودىالدينى

نفه.:العدىغازى)؟(

)(

.91ص،تبواكالأعاد:لعدىاغازى)3(

44؟هأ،لة""ه..،أح،124.0.

4؟كاهأ،لة،"ه.ح(أ.)9.240.

.601ص،الرحلة:التطيىبخيامين)5(

الطبة،اثبيجى:ترجمة،نامةسفر:العلوىالدينأبومعينام.(160هـ./453)تخرونامر)6(

.53-43ص،م3991لقاهرةا،نيةكا
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فىقبرالنفهاشترى(السلام)ع!إبراهيمأندلالةعلىالأفكارهذهكلوترتكنهذا،المقدسة

الزواريرتادهيتالإبراهيمالحرممنبالقربكانإنماذلك،علىالأمريقمرولم)1(،الحلل

وما.ي!كن!كان(اللام)عيهداودأنوالمشحيونايهودمنكلاعقدغرفةيضمللملاة

نعثروبذلك)2(.الأربعينديربايعمالم!نغرفحتىمقبرةإلىتحولتانالمملوكىالعصرفىلبثت

الحليلثرىفىموتاهمدفنأنمنعوبدياوسجلهاايهود،عندثاعتالتىللأف!رتفصرعلى

.بالذاتالنبيينكذينارتبطثراهاوانخاصة،القدسمنأففل

:والمناسباتالأعيادب-

وحدةإظهارعلىيعملالذىوضوخاالأكرالفصرالدينيةوالمناسباتالأعيادتكونتكاد

إلىبايعرضوايهفىشذزا،إلاعندهاالح!باتصاحبيتوقفلمذلكومع.وتآلفهماليهود

بعفه(وردناماوهو-خاصبثكلرحلتهلأحداثلذريخبعضهااستخدامقيلمنمنهاجانب

عنفحن!لأاجتماعىكمظهرالدينيةمنايعباقماواليهوداعيادإلىعندهذكرأولانبيد-سلفا

يهودبينفيطقفاهقد!نأنهحيثالفوز،عيد(و*أعولحالبوريمعيدزمانيةعلامةكونه

أثقلتالتىالضرائبلفداحةاليهودعلىوباكتاخانفاحزيئاعذاكانبأنهالاهواصفاالظهرة

والإسرافلرحهمإبداءاليومهذافىاعادواقدممريهودكانحينفى)3(،العامهذافىكاهلهم

عشرالثالثباليومالعيدهذاموعدويتحددالمساخر)"(((.))عيدالعربأمماهحتىالضرابفى

ثم.نفسهالضهرمنعشرالحامسحتىويشمرأستر()موميسمىبصومويبدأآذار،شهرمن

فىالواردة)استر(قصةحولالعيدلهذااكريخيةالأصولوتدور)كرنفال(.عاخباحتفاليقام

يهودبهاختصوقدهذااليهود)5(.عندالمستحدثةالأعيادمنوالعيدباممها.المعروفالسفر

.84ص،واكسباتالأعياد:العدىغازى()

7أ+ءحول،4.مأول.ل!ح،مما4لاص!.ل.011،س!ولهاح"ع.07.لأءا31+ه،75).ا!.8510ة()

.18ص،2ب،الجيلالأن!:الفيمىأبوايمن:أيغأراجع

4،؟هأا"4هه..،أح،.224.0()3

السعدى:كازى473؟ص2،باططط،المقريزى:428؟مى2،بالأعثى،محالقلثدى:)"(

.41ص،توابابدعالأا

78.=77-صممر،لىالهود:3قاعدهقاسم)5(

الألرتيجةبابللىاليهودتواجدانبعدأنهمؤداها.قمةتحكىإمحاخاعراثقمنأضر!رييهون=

نجموعلاتزوجها،ايهوديةأستركرامل((بابكبنشرإزدلرس))كرىوقعأن.م.،ق586شةابابلى
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فىتذكرلمالقالأعادمنأنهعنففلأعلياعذافيعدولذا)1(،الظهرةبوريميقالف!نممر،

الثريعة.

مناليهودبهويحمللمه!ط!"3"4يثابوعوتعيديدعىعوبدياإليهتعرضآخرعيدوثمة

الأحد،يومويوافقثابوعوتبعيديحفلونافمجيذاالمعروف))ومن:عهذكرالقرانينطنفة

يرونوهم،عليهبنظرهمالجميعويلقىالمعبدوسطفى...أخرىونجاتاتالنخيلزعفويعلقون

ا!دساليومفىويقعالحصاد،بعيداليهودسائرعدأيفاويعرفلهم)3(((.بالنحبةكافهذاأن

بعديجحلأنهالمذكورالم!مىحملوقد.العبريةال!ثهورفىاكلثالشهرهوالذىسيوانيثهرمن

ريخفينبكديمليهتقفىالثريعةلأنابكورةعدايفا:اممائهومن.القمححمادمنالانتهاء

ن!لأنهالأسابيعوعيد،اليومذلكفىالمقررةرالذبانحالقرابينمعالقمحمحصولباكورةمن

اليومبعدالحمسيناليومفىيقعلأنهنظزاالحمسينوعد..،اسابعبسبعةالفصحعيدبعدياتى

اليومفىلليهودالثريعةاعطىائةانايهودىالكليدفىمعروئا!نوإز.الفمحمنالثالأ

احفالامنهاكرالضريعةلإعطاءكذ!زاالعيدهذا!نفقدمصر،منخروجهمبعدالحمحين

العملعنالامتناعاليهودعلىليهيتحتمواحدأ،يوماالعيدهذامدةوكانت،القمحبحصاد

اليهودحمعانوالملاحظ)3(.بينهمليماالاجتماعيةالعلاقاتلتوطيدالمعبدفىبهوالاحتفال

بدافعهالقطعيمكنولاالقراتين،ولئفةعلىقصرهوقدعوبديانجدذلكومعاليد،كذايحفلون

عليم،للقفاءآذارمنعحراثالثيوموحددالظرصى،هامانالوزيرقلبالفرهلأكلتابلاد،لىاليهود

يومحق-*مينمدىعلىانمارهكلللهودااحوا،هامانبمللأمربه،كسرىفأبلفتبالحبر،أشروعلمت

الفوز.بيدعرفولذاآ؟ار،ثهرمنعثرا،ص

ولس!!-3كة3"وله5011011ولااأ+0(3همح،+لأ*س!"3اههس!ه"ح.944.0

ىا))بور((مفردهالجمععيفةدعبرىممطلحلهولليدإشارلهلىعوبدياايعخدمهالذىبورمم!مىأما

المجمعثودة:زكىانظر:اليهود.فييهلكالذىايوملتحديدهاماناجراهاالتىالقرعةإلىإيثارةالقرعة

.182ص،ايهودى

.!22صايهود،ملفعلى:عدهعرلة()

كا!44أ"لة.055حأ1.،622.0.()

.23:15،22:اللاويينوسفر؟3422:؟ا6و23:51:الحروجسفرإلىفاعوبدياويد

275.-274صايهودى،المجتمع:ثودةزكى)3(

اليهودلالوقاد:محاسنكد:وردكطالمظلوعداليدهذابيناباحثيناحدخلطالموفعهذالونلحظ

376.ص،المملويهةمصر
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يأىجعلهماالعيدهذاالاحتفالفىاليهودمعالمسيجيناشتراكيكونفقد:لذاذلك:إلى

ميه.بنىوتمييزاترففاالميحيةمعقىعنالربانينبطئمه

السنةرأسعيدعوبدياإيلاوأيثاراليهود،جميعهايحتفلالقالطمةباكسباتيتعلقفيماأما

لاختلافهماتوقيتهماتحديدفىتعارضتاقدوالقرائينالربانينطئفتىأناعتبارعلى،الغفرانوعيد

منواكلىالأولفىالسنةرأسبعيداليهودويحتفلوالقمرى)1(.الضمسىالتقويماستخدامفى

التكفر)2(،أيامأنهااقيرعلى(يامعثرةولمدةأيهوبر(-)سبتمبرعامكلمنتضرينيثهر

الح!بيوموهوالطلم،ليهافةخلقالذىاليومإنهذكرتالمشناهأنفىالدينيةدلالتهوتكمن

كذلك،ذنوبمنالطمطوالاقترفهعمااليومهذافىنفسهيحاشب(ناليهودىعلىإذ،السنوى

)3(.فرعونوعذابعبوديةمنوخلاصهممصرمنإسراثلبنىخروجلذكرىتخليذابهيحكل

ووجب،تشرينمنالطيثرايوميصادففهو؟الكفارة(و))يهبور((يومأوالففرانعدأما

العمليحرمايومهذا،ولىقدسيةاليهودأيامأكثربصمهوالأبخاءءوالن!الرجالعلىمومه

ويجب،والثرابالططمعنالامتناعإلىبالافالةوالجطعوالتطيبوالاغتسالالتروإيقاد

وابدم.التوبةلإعلانالأقدامحفاةالمعابدإلىوالذهابالصدقاتوتوزعثور،أوبكبشالتفحية

الأكبراطخامليهيدخلالذىاليوموهوالأسبات(())سبتيسمىالسبتيوممجئهوافقوإذا

استثناء)4".بدونالمعابدفىللصلاةايهودجمعفيهيذهبالذىالوحيدواليومالأقداسقدهسإلى

هذاويبد(إلا،ليسبهيؤرختوقيت(نهعلى)5(كة!3!703الفمحعيدإلىعوبدياأيفاركص

فلطينداخللليهودبالنسبةأيامسبعةويعتمرمايو!-)إبريلنشانمنعشراظمسفىالعيد

الثانيةالفئةأما،الأولىللفنةبالنسبةوالأضرالأولاليومينفىالعملويحرمخارجها،أياموثمانية

تسميةو!رجعالفطر،واكلبخبزالاحتفالاتتتخللهابجثوالآخرينالأولينايومينفىفيحرمونه

وحلولالشظءعبوراهلااخرىمدلولاتولهاالبحر،(السلام)ع!موسىعورإلىثة!703ح3

4،؟ه،ثلاأ."ه،."أح.226.0)(

.16صايهود،وتقايدعادات:هارلىلوتك)3(

.202ص،ينىاللىالفكر:ظظحن:أيغاانظر؟21-11ص،واباساتالأعاد:الحعلىىغازى)3(

،وعقدةتاريخايهود:يععفانكامل؟662-62هص،به،ايهودموسوعة:الصرىعدالوهاب)"(

.422-322ءط

كا!44أث!055،4حأ.،،"..246(0)
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وغدا،الربعبفملممرفىالبوديةمنإسرانييئعبنجاةفاشةاقزجتوهنا،محلهالربيع

اكساتأوايهودأعيادمنللمزيلىيتعرضلمعوبلىياأنبالذكريروجلىعام)؟(.كلهايحتفل

"2(.عديدةأفايئكمنوماعدها،الوقوففىسببيوجدلاطلغمهمالتىالاجتماعةالدينية

اا!ول34؟4+أ"33"ها+730،"أ"((ع43.)ول11أ051+آه)"عأ"5عاهه!"13+س!57ص!45!آه(1)

اللاعأ"5ع!اء)55"اء!1133"127.0869ةس!آول.013!+س!-3"وله؟كمة01)".ا1!ااأ+031مهلأ*ع"3

هع55حا،055ر52-ر62.

كازى:اكلسبيلعلىراجعايوية،جاقمدايهوداعادموفوعتناولتعديدةدراساتفاك)2(

793.-367ص،المملويهةمصرلىايهود:الوقادمحاسن؟مفرقةموافع،واكسباتالأعاد:العدى
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السادسالمبحث

عوبديا:خطاباتفىوالعلماءالتعليم

والدينيةوالبيعةفهاالجفرافيةعوبدياخطباتفىالمختلفةالجوانبدراسةوبعد

إضائاجانئاأيفئاالدراسةتتناولوتقاليدهماليهودعاداتوكذلك،الإداريةوالنظموالاجتماعية

ودراستهاالدينيةالعلومأنبديهئاولعلهالحطابات،لىعنهاذكرالواردوالعلماءالتعليموهوألا

والتلموديةالتوارتيةبالدراساتلاهتمامهوذلك،الاتجاههذالىعوبديااهتماماتراسعلىلأتى

ناواعاد(السلام)عيهموسىإلىكااوحىالتىالحم!ةوبالأجزاءبالتوراةيختمىففيماوغرها؟

إيىسللنبىتكري!ئاأقهمالذىالمعبدعنحديثهاثناءروىلقد،الثريعةلظئفباسميذكرها

المقريزىالمؤرخأكدوقد.فهالئرقةالثطليةالجهةفىمودعةكانتاللظئفانالقديمةبالظهرة

المعبد)1(داخلموجودةظلتوانهاعزرا،لظئفبشأنعوبدياعندوردتالقالروايةمحةعلى

البلاد.خارجئقلتافاإلا

لذكر،القدسيهودالعلميةبالحياةاحاطتالقالظروفمنجانبإلىالثارتدعوبدياوكمان

منونلقط،بسرعةكليةبارحوهابالمدينةلثيوخهمقمعمنبحياقموالربيونالعلماءيخجوكىانه

رابغزةفىيقيم))!نانهإلىعوبديااثارحيثزلك؟علىمثالآخرموفعولالأسطربين

وعنالصددهذافىوقال)2(((.القدسمنفىزاجاءهاالذىبراغأفموسىالرابيدعىاليخامن

لظئفببيعالحدوداقمىتخطواالذينالرمادىالثعرذووالمجرمون(ولئك))إنهمالشيوخهؤلاء

غرهمعنإلىبالقدسالثمينةالمقدسةوالمقتياتوالنفائسوا؟روخيت)3(أغلمهامعالشريعة

التلمودثلعديدةكتظباعواإفم،غريبةارافيإلىوتديدهابتهريبهاقامواالذينيهود،

يتبقلمانهحقالأشكيازاليهودبواسطةبالقدساودعتقد!نتالقالمخطوولتومجموعات

)(

.272ص،2ب،لحططا:يزىلمقرا

كاه44أ،"،055حأا.،"222-122.0،

4،كا!،"،أه.هأح01،".2ر.2(2)

وف!عهابغرضهبماتقدمماعادةذهية،(ولفةيخوطبفخامةمطرزالحرير(مناوالقطمةمنشارهى)3(

انظر:.كراهلذتخيذاالهةصاحباسمعادةالقطعةهذهرغملالمعبد،داخلايوراةلأيفارالمجوىالتابوتعلى

.22اصايهود،ملفعلى:عد،عرنه

-391-
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التىوغرهمالقرانينبطانفةالحامةالنفيةالكتبأنالمفترضفمنوعليه)1(((.قيمةزوشئ

علىيثكبلاتشهدالأحداثوهذهأيفئا،فقدتقد)2(بالقدسوجودهاإلىالجنيزةوثانق%لثارت

لتطكىجاءتلأنهانظزاالقدسيهودبينمطمةعليةجاةقياملأيعايياتوفقل!وافحتردى

المقدسة.المدينةعوبدياوم!ولغداةالمنهاروالاقتصادىالاجتماعىواقعهم

التعيم:أ-

القالأسطرمنيستشفانهإلا،القدسلىالعلميةاليهودلجاةالمترديةالحالةهذهوبرغم

مركزاكوفاعلىالدالةهرالمقبعضكاتزالوماكانتالمدينةانالمددهذافىعوبدياخط!

علماءمنبعضوجوداستمرارعلىتؤكدالتىالأدلةعنلفلأالعلطء،خزجلليهودتعليمئا

وهوالألثكبز؟بأحدهناك))التقبقائلآ:يروىحيثالصعبةالظروفهذهمعالمدينةفىايهود

وبقيثفزله،إلىمعهلأخذلأ،كالمنيعقوبالرابىاممهالطيىفىتعليمةتلقىقدكانرجل

))ويوجدعنهاذكر(خرىيثخصيةلهناكذلك،عنولف!لأالفمح((.عيدلترةطوالعدهفيفا

توافعهفىيضاهيهمنابذاازلم.القدسفى!عليمهتلقىقدكانأ"نرابالحالىالوقتلىهنا

وظلدراشه،علىعاكطيكنلموللماالحاكةفىوفازايلأوكهيكرسوهو،الربمنوورعه

وبقاياالقءاللفتمقيتالفططمهو!ن،السبتإلىالسبتمنالحبزليهايذقلم(لثهرشةلمدة

،الأرضهذهدزراعتهاالمزدهرةالذرةمنالمصنوع031!"،لطه)كا43،حيوحناالقديسخبز

تالموفعفىأنهإلاهنا،الرالىهذااسمبذكرعوبديايهتمولممنها)3(((السكراتزاعبعدوذلك

:يقولحيثبالعقيدةتعلق(مورمنلهعنليمامرجعهكانبالقدسيهودىرجلإلىاثار

تابوتيفمالذىالم!نعنالاستفساراتبعضولءكا!،لةأ"أح"3شتياحابنإلى))وجهت

ولفلآالرالى؟.ذلكذاتههولهل)"(((...القبةاسفليوجدالتابوتإن:لىلقل.بالهيكلالعهد

عائا،ثمانينعئاالسنمنبلغالذى2،ل!كه"س!حزكرياالحاخامالمخفرمفهناكوزاكهذاعن

جماعةعلىا!عةمنيقربلمايومكلالتوراةثلاوةوتولىاسبانيا،منالقدسإلىهاجرقدوكان

)1(

)2(

)(

)،(

كا!44أ،لة.055س!أأ.،922.0.

بم5أاحأول!3.!."ول7ح4أء4،+ولح+،3هءأ+عا10175،".15.

كا!44أ،؟"ه".حأ،.،"21432.0ر7.

كااأ4".2ر09
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وعملالأوف!اع،تلكتيرنفسهعلىآلعوبدياأنعلىالشواهداجتمعتكلوعلىاليهود)1(.

فلسطين.فىجديدمنالعلمةاليهودبحياةالنهوضأجلمنوسعهفىما

فىالعلميةابةتنثطأجلمناتخذهاالتىالإجراءاتمنجانبعنعوبدياتحدثوبالفعل

باللفةمحاضراتالقىكىشهرئااليهودىالمبدإلىمرتينأذهب))بهت:لظلالمقدسةالمدية

أغنيةوكأنهآذانهمإلىينابمواعظىعوتو!نيفهموفا.هااكسغالبيةكانوقد،العبرية

إححاسهممشوىعلىيكونوالملبههم،إلي!بسماعهمفففارأظهروااقدحوها،فلقد،محبوبة

وقدغضى)2(((.يثريئيئالعلفهماحدبانالقوليمكننىلاحينهوحتىمعها.يتفاعلوافلمهذا،

الهودجماعةإلىيتحدثكانالحبراستاذهانلذكرتلك،جهودهعلىخطابهلىتلميذهشهد

إمكاناتهومعاللة،عنالحديثعندوالورعةالرقيقةالكلطتويختاروطهر،نقاءفىجميلبموت

إلىأصغرهممنالجميع))بمانايفئاثلميذهواثر،محاضراتيلقىماناذرالفوتلكالعظيمة

ثمالحافت((.الصوتمجرديسمعلاالمرءيكادحقكب!،بتركيزإليهيستمعون!نواأعظمهم

وإلأ،إعجابكللوق)الأنهكلاممنحقهعوبديايولانيمكن!هلاانهنفسهعنتلميذهيقول

تللعوبدياانايلميذروايةمنويفهم((.مدحههولالعمتعظقه،مدىادركأنمناقل

عام،كلفىفقطللاثأومحاضرينليالقاءالتدريسمنسنواتبعداكفىإزمحاضراتهمنكزا

التكفر)3(.اياممثلاليهودتخصالتىالمهمةالمنايعاتفىوذلك

يهودمنبعينهالئةهايخصلمخطبأوعامةدروسبمثابةعوبديامحاضراتتبدوهكذا

لىالجلوسعلىإلظئهافىاخيائايشاركالقيومكلخطبةمماعبعدجماعتهمدابتإذ،القدس

لزيارةإماصغرةجماعاتفىيخرجونثم،ساعاتثلاثلمدةالتوراةلدراسةهاميدرايقبيت

تحتكلهوهذا،القليلإلالديهميكنلملوحتىإليهمالاحسانلقديمالفقراءلتفقدوإماالمرفى،

بروزهعنفضلأ،جماعتهبينتعليمئارائذاعوبديابروزعلىتبرهنالث!دةوهذهمنه)"(،إشراف

لىيستغلكاناليهودىالمعبدانذلكمنئستشفكط-سلفالسرناهماوهذا-إختماعئارائدأ

)؟(

)2(

)3(

)،(

ول5ل!4ء+(113س!ولح،!88.0.

كاه44"!أ.055ص!أ04"247.0.

ولل!5س!4+(15احولس!"3".98-68.

ا؟أ4،".98.



691

عامةيحفرهاوكان،المستوطنهذايلقيهاكانالقالطمةا!فراتقيلمنالعلميةالأنئطة

متظمة.تكنلموالتىيلقيها،كانالتىالمواعظدقانقلهمكررأيعنيهملاكانافمبدليلاليهود

))ونحنيذكرإذالقدسفىالدراسىاليهودنثاطعنإفافيةتفافيعوبدياخطباتقدمت

منائاناعادوقدالئريعةا،4141+4"حهالاخاهلدراسةومساءماحكللىسوئانجتمع

الانتقمعلىهامعىالمتواجدينالربانينمنالأيئكبزمنآخريناثنينعنففلأالسظردالطبة

تلكفىالتعليمعلىالحرصلثديدالأوروداليهودىكانولما)1(((،ألم!القا!ضراتفى

علىلل!لمذأخرينطلابمجموعةحفرتسنواتبفعبعدالهجره-)2(إلىاضطرلوحقالآونة

منانه))ر(ىإذاستأجروهاالقاوركنفىتديللإجراءوتدخلاسقبلهم،الذىعوبديايد

ثقته!نتلويتمنىوكانواحد((،م!نفىسويأالطلابيسكنانالتعيملعمليةالف!رورى

منولعلهفار)3(.ليلايوراةبدراسةمشفولينجميعهمكانواالذىالوقتفىتسعهمالمفرة

بالتخصيصةيتسمآخزاثكلأاخذتقدلتلايذهالمرةهذهلىعوبديامحاضراتأنالواضح

الدراداتوتفيدايهود.منللطمةيوجههاكمانالقثلكعننخلفةيجعلهاالذىالأمرالأكماديمية،

اليهوديةالدينيةالأ!ديميةإلىينتمونالعلمطلابمننوعينهناك(ناليهودعنالمتعمقة

حالياالمتداولليعبروففاوذلكفتسبونطلاب،منتظمونطلاب)"(؟3ح،ل!كا!أ"3))هيشيفا((

تتناولحيثهاميدرايق،فىيدرسعمانخلفايجعلهعالظتعليفايتلقونوكانوا،الجامعاتفى

المنتظمونالطلابيكونماوعادة،الشريعةاموريعضيتعلقوماوايلمود،ايوراةدراستهم

44؟ه،!أ055ح.(أ،".02!.(2)

"11535أا.1152أ،ولهح4ولأاأع5+،4أ"أع3هآر*ولع5،:لأ+حلس!5*هم543الأس!40++ا!أا.لأ+!ه()

اا"206.0ةلأثه3+ه،!،الاه!11أ+031آل!"،حا31"ح.10)ر.

ول3ول4!3.(+1عولامع".78.(3)

وأالعراقلإماتتمالهوديةالجطعةثنونوإدارةالروحيةالمادةكانتالإسلايةالبدةظللى)"(

ولسنوتاثىتجمعالاسلامنجلماإلىترجعالئالأكماديمياتاو)الهثما(ايلمودمدارسكانتحيثللطين

ذإ،الاسلامدارأرجاءلىابهوديةالجماعاتداخلالحكميولونالذينبالقضةاليهودجماعةوتملىايلمود،قوانين

الععرولىمصر.وفهاالخلافةدولةيهودكلعلىرنجأالعراقيهودبرئيىيقرفالباسىالحيفة!ن

جهة،منايهودللمهاجرينجذبعنصرمصرمارتعثايقدممنكبيراقدزاالمصريوناليهودحققالظطمى

مع!ريهودمنالمالىالدعمعلىوفلحطينالعراقلى)الهثما(ايلموديةايهوديةالمدار!راعمادمعدلزادكط

مصرإلىفلطينمنالهيثيفااتقلتالهجرىالطبعايلادى/كراككالقرنففذولذا،أخرىجهةمن

؟65-95صممر،لىاليهود3:قاعبدهقايعمانظر:بفلطين.مقارنةلي!التزايدايهودىاثقلبحكم

6،9.-47صواكساتالأعاد:الصعدىكازىوكذلك
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الجلساتفىوالانتظامالحفوريحتطيعونفهمالمنتسبونالطلابأما،بعيدةبلادمنيأترنمغتربين

أولىتعليموجودعقففلأهذافيها)ا"؟الانتقمدونالدروسإلىللاشماعذلكفىرغبراإذا

بأسلوبقثبهينالظءعيهويغلب،التوراةأسفارعالبصوبيرددونوفيهبالمية،خاص

عوبدياتلاميذالمذكورونالأجانبلالطلابوعإ،)2(.ال!تيبفىأطظلهمتعيملىالمحلمين

العإ.اللاهوتيةالأكماديميةالدراساتفىالمنتظمةالمهمنكانوا

خاصةوبمفةالقدسفىاليهودحماعةعلىالدووسيلقىكىاوروبامنعوبدياجاءهكذا

تثريعيةاجزاءعلىالتلموديحتوىإذالثريعة،اوالتثريعكع!عبريةلفظةوهىهالاخاه،علم

الفكريةاليهودتجاوبعلىاعتمدتهالاخاهلدراسةآخرجانبومن)3(.وعظيةقصصيةوأخرى

اكمنالقرنمنبدايةمنهمالربانينبينايهوديةالحياةلىايعاسيأركطيثكلتوقد،والروحية

فهىالحاصمفهومهااما،اليهوديةللثريعةالكاملالانهوالدراسةلهذهالعاموالمفهومالميلادى،

)4(،تاريخهمثكلمماجاقمواقعمناليهودحماعاتكشذتالتىالقليديةالقوانينمجموعةتمل

إلىابليفسحممامقرهايذكرلمالدراسةمنالنوعهذاعنتحدثعدماعوبدياانوالملاحظ

ايبرعاتبأموالمسيهذاالدلهتحقيفا)5(المدارسإحدىاستثجارإلىزلكفىلجأانهفىالاعتقاد

.الفرضلهذاالفربفىاليهوداثرياءمنثردكانتالق

إحياءبمحاولةالملةذاتالحقائقبعضيستشفالموضعهذافىالحطابلباراتوالمتمعن

اشخدممثلماالأدبكابةفىالعبريةاللفةاستخداماوروبالىاليهوداعتادفقد؟العبريةاللغلأ

.961-661ص،الاسلامىالأثر:قنديلعدالرازق)؟(

طااكالى5ه!وللاه!ا".ولااأ+0،5هم،لأحلى،5"ح.0).82(2)

.641ص،بهايهرد،موسوعة:الصرىعدالوهاب)3(

0،!+4).303آح!حزولول4ح43+:،لأح*ح(3+ح3ح"هكة4أح!أ5"ثة!أول:لا،ا5ءلللا0آ)5*!،(،)

111.كلالةس!.7،4!،ح،ةأ!7،5أ.4"35ولح!6ه.كماهه!كأم،5لاه6اأح"4،3.لا.3،.!،9991ممةها1."(
6)-م.93؟.")067

راجع:هالاخاهعنالمزيدولمعرلة

15أء7.44أء3ححه(ح4.)"+حءوللاححاهمحم4أ،هآ!ولاأأ!هول.7ه171،ك!.8111،لأل!ا6ل!0

إحدىيديركمانالقدسدايهود(لرياءأحدانإلىالجيزةوللالق!فنتهاالتىاديانلإحدىتثر)5(

انظر:ولررأ،دخلأع!تدروكانت،لحابهالمدارس
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فىخامةلانقة)1((وتعيمةعالجةمكانةذاتلغةبصفتهاذاتهالثأنفىاللاتينيةاللغةالمسيحيرن

يرمزونوهم-الحفاردعبريةكانتأخرىناحيةومن.لحطاباتهعوبدياكظبةوقتالنهفةعصر

وهذا،-الغربيئايهودإلىيرمزونالذين-الأشكبزعبريةعنتخلف-الئرقيينايهودإلى

إلايتحدثونلاكانواالأندلىمنالظدمينأمالمحيينسواءالعربيةابلاديهودأنإلىيرجع

لاقزاجكانوقدالمتخممة.الدينيةالأنئ!طةعلىعدهمالعبريةاستخدامواقتمر،العربية

تعدالتىالعربيةللغةبمجاورقافماحةازدادتفقد،العبريةاللفةعلىعميق(ثربالعربالي!هود

باللفةالتدريسأفيانيبدوفيماوذاكهذاعلىوترتبكلط)2(.ا!ميةالمجموعةلظتأرقى

ألثارقبلمنفلسطينلىعلمذوىربيينوجودرغمالبطروراءمنعالمبصمهعوبدياإلىالعبرية

موابهةأوروبايهودعدالديقالقومىالشعورسريانبدءهوذلكتفسرولعلى؟إليهمنفسههو

اللفةانأوفحأنهخامة،المبريةاللفةاستخدامنثرمسئولياعاتقهعلىعوبديالحملللعمر،

معمقبثكليكنفلممنهابقدليبعفهمإلمحالةوفى،القدسيهودبينمتداولةتكنلمالعبرية

دونوتذوقهاهابالإحساسلقطوا!وا،بالعبرية(لظهاالق!فراتهجيدألهمهمعدمبدليل

لىسواءاليهودبينمتداولةتكنلمالعبريةاللفةانإلىنخلصانكذلكعلىوبناءمعها.الظعل

(ولىكدلعةلعوبدياتلاميذاالأوروبيينالطلابمنأربعةوجودنلحظكما.مصرفىأمفلسطين

وتوريثهانضرهابغرضكانذلكانوالراجح،العبريةباللفةيلقنهاالتىدروسهحفوردمنتظمين

عوبدياقدومأنفىالاعقادإلىاقوىبشكل!يدلعمجملهفىوهذااليهود.مجتمعلىجيلبعدجيلا

لتراثهم.إجاغالعبريةباللغةوشرحأتدريأاليهودىالديندعائمتثبيتبغرضكانالقدسإلى

طفرةوشهدتبل،نشطتانبثتمافلسطينفىالعلميةالجاةانعلىتدللبراهينوثمة

إنما،القدسأكاديميةعلىالعلميةالهودحياةازدطريقتصرلمإذليها،عوبديابجهوداقترائا

خلالمنذلكمنونتثبتصفد،فىآخريهودىعلمىمركزنضوءالاإقاقهاثناءالبلادشهدت

الطلبتحدثإذسطى،الرالعمورأواخرفترةعلماءبأفموعفواالذينالرجالمنعددوجود

علىص!ي!ء!2جكا!ه)55كولومبربرتزيدعىرجلعنهـ.009./ام594عامفىاليهودى

،تواجدهلترةطيلةصفدلىالإتامةلهويحر،بترحاباشقبلهالذىالمدينةولثيرخعلماءأحدأنه

التوجهآثرالكنهطمنهما،لكلدوكيةعشرينمقابلللدراسةمعهيبقىانواخيهعليهوعرض

مامقدارأعرفولادعفا،لهتقدمكانتالحكومة))إنموفحأ:افافثم.القدسفىللدراسة

؟،5""حءحأ)،يا+عرح*أ؟؟س!ه،ولمأ؟لاأأ1553ءأ7أاأ2الاأهول،ساه+4+ه،91ر9".98.(9)

.57ص،واكساتالأعاد:ال!عدىغازى2()
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جوزيفمنكلالدراسىصفدمركزفىايهودمفكرىبينتألقكذلكله)1(((تدفعهكانت

س!كا!15لورياوإسحاقهـ.398./ام488عامبالمدينةأقامالذىلى"س!50ه)،!!ا!رلو

العلمى،مفدمركزنثوءإلىيثرلمعوبدياأنهـ.)2(.بيد389ام./532عامالمتوفىط53،أ

المملوكيةالسلطنةحكومةإقدامإلىيشرلمكطفيه،الدراسةسراوعلمائهعنيحدثنالمثمومن

قدررفعفىإسامففيهمهم،أمروهوصفد،فىاطلهوكماليهودايعليمةالعمليةدعمعلى

أرضها.لوقتيشالتىالدييةالأقياتبينحتىبالتعيمالارتقاءمحا،لةفىوجهودهاالدولةهذه

مجالفىأسلوبهمنجانبمنهاتبينالقعوبدياتلايذأحدتجربةنقدماكليةالأسطروفى

الشنةحالتىعنوحدثتةلهقلصفتحث)القد:خطبهلىاليهودىالطلبيذكرإذ،التدريس

حباجلومن.التوراةلأتعلمالقدير!اأحيثهناإلىسالرثلكنىبالفربة،ألثعرإدأوكيف

بكللىتحدثذلكوبعدايوراة.ويعلمنىلديهثلميذأيقبنىحتىوموطنىعائلتىتركتالرب

فىجلعنىالذىالأمر...اولادىكالفلبكاعنىسوفلى،وقالىعادتههىكطومودةحب

برعايتهتلايذهيحيطكانإنماالطيةالروحهذه!ابداءعوبديايكفولمالسطدة)3(((،منغاية

وذلكاكيئ!م،بالجلالاهتمامفىيكمنالذىمنهجهتينوبذلكوال!كن،الإعاشةمجالفىحق

والفكرىالديقبالمستوىالاردقاءبفرضالعبريةباللفةوالهالاخاهالتلمودوعلمالتوراةتعليمه

فلحطين.ارضفوقاليهودبجماعاوثقاليأعلفابالنهوضيضطلعجيلوإيجادللجطعة

الذىالدورتوضحانوغرهااليهودىالمستوطنخطباتفىالواردةالمادةيثأنفمنوهكذا

صارأنهالمؤكدمنغداإذالديق،العلمىالجانبفىخامةفلسطينفىاليهودجماعةبه.بينقام

بالمواديكتفواالافىيرنجونالذينأوروبامنعليهموالوالدين،والطلابالطاثفةلأبناءمعلفا

فىدراساتمنذلكمناعلىهوماإلىاوطانهملىالمتوفرةوقراءةىبةمنالأساسيةايعيمية

النحاةوضعهاالتىالعبريةاللفةقواعدعنلضلأالمشهورةالربيينومؤلفاتوالتلمودالمئظعلوم

فىولعل،المختلفةالدينيةوالوظائفالقفاءمحاللىتعملمنهمعناصرإخراجبغرضاليهود

قامتالتىالعلميةللطدةالركائزاحدثكلالذى-الح!بصاحباليهودىالطلبانتقال

ليجسدالطيىلىصيتهذاعانبعدعوبديايدعلىللتتلمذللسطينإلى(خيهمع-الدراسةعيها

)(

.91صا،2ب،الطمايهودىاكريخ:طيمةصابر)2(

)(

وللا"45ء+،،3اس!ولح28.0،3.

لا(3!3،44+ح)،مءولس!-86.0".87



ا!بقيناليهودالعلطءمنمفمورجلبينوصلحلقةوبروزهالدينيةاليهودعلومإحياءفىدوره

فىهم،الضرقالغربيهوديربطحفارئاجحزاأيفاوبروزهالجددالدارسينمنواعدوجيل

الدين.عنمرإلىمستدةالنهفةعمرأوروبااتجاحتالتىالقويةالروحفيهميثإليهحاجة

وسياسيةاقتماديةازماتمنتعالىكانتللسطينأنخامئازكاالعلميةجهودهعلىأضفىومما

التردىمنمرحلةبينايفادوهذا.إلي!اطبرهذاومولشقتعقودلبفعةاجتماعيةثمومن

إملاخاعوبديايرزأنشأنهمنكانالعلمىوالنظطالدرالماتإحياءمنوسنواتالشامل

الثرق.فىاليهودجماعاتبينففةوباعثوعالفا

بعفهااليهودجماعاتوربطالعيممجالفىوافحجهدمنعوبديابذلهماعلىترتبوقد

خرجتالهجرىالعاشرالميلادى/عشرالسادل!القرنبدايةواكبتالتىحياتهأثناءوفى،ببعض

هناكاليهوديةالطواثفمنايبرعاتجمعبغرضالضرقإلىاليهودمبعوثىمنأعدادالقدسمن

بينومن،الروحيينالزعماءب!ورايفاقامواكطوغررها،القدسلىاليهودالمستوطينلصع

الا،اليهودىالاستيطانودعم،لفلسطينافجرةعلىاليهودإخوافمحثالمبعوثينهؤلاءمهام

فىاليهودلدىالرغبةوإثارة،وابىداتالضريعةامولفىوالتوجيهالتدري!،مجالفىوالعمل

معهمدانفاال!ثرقيهودتعاملوقد.اليهودىوال!ثظتفلحطينبينالروابطوتقويةاتص،

المعروفةاليهوديةالأماكنرحابومنالمقدسةالأرف!منلمجيئهملقطلشالديةوالمهابةبالتقدير

الطلميةالقظياوبكالةاليهوديةبالشريعةمنهمدرايةاكركانوالأنهموإنمابقدسيتها،للسطينلى

الضريعة)1(التىدراسة(وساطهملىنشطتالذينومفدبغداديهودباستثناءوذلكهم،بالمظرنة

دراسة2!نتحيثالوسطىالعمورأواخراليهوديةالمدارسلالتعليمةالعمليةدعامةتعد

حدودفىالتفسرفىللحدديةوقابلةتالمسلطمنتكنلمأنهاعلىيرغبلمنمفتوحةهالاخاه

وهى،ميمونابنتعايمحولالجدالكرةذلكعلىويشهد)2(،المعروفةليظليدالطمةالقيود

الوسطى.العصورلترةاليهوديةبالضرائعلإحاطظوقوةشهرةالأكرالشخمية

والعلطء:ب-العلوم

حرصالذيناليهودالدينعلماءمثاهرإلىإشاراتعدةعوبدياخطباتتففتالواقعفى

تنبهحيثاليمنفىاليهودجماعةثقافةعنتحدثحينماالحالهوكطاممانهم،ذكرعلىاحيانأ

.361-31هص،الإسلايةابلدانلىالهود:وآخرون،يخال،أليطبول)1(

5أ3عمأ+.341.لأ.،لىع"أ5؟حأ7أاأأكزأ+ه.".!؟.()
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وقنوعة،غيةثقايخةبحياةينعمونكانواأفمإلاالهودجماعاتباقىعنعزلتهمرغمأنهمإلى

عدنيهودلدى))ويس:فقال،هناكالربانينولئفةعنتحدثحيث)1(،وحدهمهمخاعةجاة

ملحق،كا!)4ح33!ح-ا!3أالظسىإدحاقالرابىاعمالمجردتملكونهماكلوإنايلمود،ىبا

هناينوهعوبديالإنوبذلكأوله*أ،ول)2(((.س!34ميمونابنأعمالعنلضلأعيها،يثروحبا

ضوءفىذلك؟المجتمعهذالىللتلمودبديلةتكونانإلىكرتىالعلمينهذينمنكلأعمالانإلى

وحاخافاقاضئاعملالذىهـ.(794-0304/ام301-1)120الظيعىإسحاق(ن

خالصةيهوديةمدينةوهى-حولححولطلوسينابلدةفىهـ.284./م9801عاماليهوديةللطانفة

وفعقدوكانايهودية.ال!ثريعةفىالمجهدينءالفق!منيعتبر-المصلمينمنأحديسكنطلا

بأنهونحتمرهلىطريقهوكانتالمفر((،))التلمودامماهمؤلففىالتثريعيةالأح!مخلاصة

نفسهالحكمحولتدورالقوابدلاتاكتشاتعنمبحذاويختصرهاحدة،علىمقالةكليأخذ

لىالمصتخدمالمصطلحنصعلىحافظو(نهخامةواضخاالحكميصبحوهذا،عليهلقطمركزا

ىبةعلىالظسىإسحاقحرصملاحظةمع)3(،المسلمينبالفقيءذلكفىمتألزاالكبرالتلمود

لىالظسىنجحفقدهاومن.متداولةمادةفهاجعلالذىالأمرالعربياباللغةوللسفاتهتمنيفاته

إلىالرجوعاليهودعلىسفلبثكلو(وجزهاالكلطت،المعقدةالطويلةالمناقثاتشرح

اليمن.ليهودبابسبةاطلهوكطالتلمود)4(

عليه،الفوءبعفىإلقاءالفرورىلمن،يمونبنموسىالشهراليهودىالطلميخصفيمااما

باسمايفاالمعروفيوسفابوسيمونبنموسىالرابلهومرة؟غرإليه(يثارعوبدياوانخامة

1135قرطبةمديةفىولدلليهود،الروحىالزعيموهوالقرطى،عيدافةبنموسىعمرانأبى

)5(،ذاتهبالرسمعوبديااوردهكط))ميمويدس((باسمالغربيةاللظتفىوالثهرهـ.053.!م

.13اعىالاملام،ظللىايهودبرنارد:،لويس)11

44؟هأ،"4هه..(أح،.246.0(2)

عبدالرازق:ايفأراجع7؟0-68ص،با،ايهودىالثعبثاريخ:أ.،ماركس،ل.ممارجويز،)3(

.232-622ص،الإسلامىالأثر:قديل

انظر:الظسىإيحاقشخميةمنوللاستزادة،لوييئبلدةلالهودىالوجودوعن

3ح؟ص!أ+14أ+ا،"+لا+4"!.،7حء3"+،أ5،لة4أولاص!)اعح"لا130،"!كا؟أ3+44ههح(:للا4ح5-ول!؟أء
الاحلملاح!+أع"،لم4)0عولع!ولمه"+،131أ:وللا؟الاء3ع3همل.3*ح111"كث!".4!لأ"أ!4ا،س!7،5أ!4

؟ءث!ءه+حط!همماه"3ا331)؟لاهأ"3ح"999،14+11،40ه.هر)ر-8.83

.91.ص،2بالطم،ايهودىاياريخطيمة:مابر)"(

لا؟ه4أ؟4اه.ه.اأح."..246(1
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ثإوأدباء،علماءتفمعانلةقيمونابنظوقد))رميم((.برسماختمارهعلىاليهودواعتاد

وطيط،فيلسوفافبرزموسىابئفىبعمقائرالذىالأمروفلكا،ورياصافياموظفاوالدهكان

الموجودةالديةابموصخلالمنوذلك،يحيفانلاوالفلفةالدينأنأساسعلىفكرهويقوم

أسرتهانتقلتول)2(،الوسطىالعمورفىالفيزيائيينأعظممنيعتبركماالتلمود)؟(،أوالتوراةفى

وكانالإسبهدرية،إلىومنهافلسطينإلىانتقلوالمنواتخم!وبعدالمفرب،فاسإلىقرطبةمن

عامتوفىحتىحياتهمعظمهاوقفىكته،معظمألفحيثالقلىيمةبمصرالفسططفىمستقرهم

طبيطأصبححتىفيهاواسةيثهرةفايهسب،الطبمهةمارسقدوكانهـ.165ام.ا402

علطءإيلأيرجعالتىالكتبأمهاتمنمؤلفاتهتزالولا،الأيوبالدينملاحلللطنخاصآ

يظهرلم)2(موسىإلى1()موسى))من:يقولونجعلهممماايهودىواللىينالفقهمجالفىاليهود

جديذا،بعثاعقيدتهوبعثاليهودىال!ثعبكلجمعلىالمؤلفاتهذهنجحتوقد)3(((كموسى

)4(.الإسلامىالعربىايراثنشرفىسا!تكط

"."أهحص!حأ1،ء"+لأ*ء"3!لاكاأول+ه4أهول4هأح7أاأأ،م!+ه..3910(؟)

.482-642ص،الإسلامىاكرتديل:عدالرازقايغأ:راجع

"(ه"س!ءس!أ1،هه.ح.(أ!".591.()

حالةلالدينطريقعنبالعلاجوؤلك؟الطبممارتلىخافافخايمونلأبنأنالباحثهذاويوضح

الفذاءوأيةالثفاءعلىوقدرقاالطيةقوةليؤمنانهإلىبالإفافةابفه،الحلمهذىالحطرالمرض

يزيايخةحالةلدانئاالمريضجعلبفرضالمرضطيعةعنالفيزيانىيتثارأنيجببانهيخصحوهوالمحيح،

ابقىللهواءوايعرء،وابزلابدننظلةو(يةبالريافةويوعىابل،تحينأيةعلىيؤكدكط.جدة

إلايأتىلنيمونابنلدىالرلعالفكرهذاانالدرايةهذهماحبا؟حثويرىليعقيم،الثمسوايثعة

العرواالطايهود:عطزيدةكد:مراجتيمكنالئخميةلهذهجددميموفاك.عليهالاصلايةالحضرةتاثر

.301.-ا.ا!رط

بنخيفةالظسمبنأحمد(بوالبسالدينموفقام(027-9126هـ/668)تأميةأوابن)3(

-582صام،659،بروترضا،نزارن!ثره:ء،الأ!طظتلالأنجاءعوناطزرجى:العدىيونى

.584

إلىر+يهنقلتثمأولأ،دلنحيثبالظهرةبالموسكىالهودبحارةيمونبنموسى31يحملمبدويوجد

راجع:يلادى.عامكلأواخرلىديااحفالأبالظهرةمبدهلىب!كراهيحفلزالومابفلطين،طبريةمديخة

هذا.929-صاام،999،الظهرةممر،لاليهوديةبدالمطوالجنيزة:سراججبرالنبىىحسن،خيفةمحمد

جثمانهلقلالقطبريةفىقبرهشاهدأنرغماليهوديخكرهأمرهو،ايامهاواخرلالاسلاماعاقهزعمبرغم

بمر:محمدانظر:ال!فر((0المحرومالطريديمونبنموسىالقبرهذافى))دلنمناهابالعبريةعارةيحملبايدفن

.09-88ص،الأندلسلىايهود

34.-33ص2،ب6يلى،الاسرالمحتععلى:حنينفؤاد)"(
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يهودمجتمعإلىأيفئاهوانتقلقديمونبنمولعىلكرانعوبديايثبتأخرىناحيةمن

أنفسهميثغلونمغرهمإلىكبرهممنجميقاعدن))ويهود:يقولحيثبعمقفيهوأثر،ايمن

يكشفولمدراشها)1(((.علىويعكفون،ميمونابنأعمالفىأقوالمنوردبماأساسىبشكل

عشرينثمةإذالأمر،هذاتفسرلثواهدهناكانيدذلك،دواعىعناليهودىالقدسمستوطن

فىإليهاالثر-إيهمالشهرةرسايهتخللتهااليمنويهودمي!ونابنبينالاتصالاتمنيعة

كذابمثياحظهرالوقتزلكففىالعلاتة؟تلكعنتكثفالتى-الاجتماعىالجانبدراسة

فيقتحيثعليهمالإسلايةالحلطةالبتافطراباتإلىادتينهمعطيةفتنةأحدثمما

التوراةدراسةعلىوانكبوا(وثق،بشكلبديخهماعغمواولكنهملهم؟تأديئاالخناقعليهم

هذهإليهموأرسلالم،الشذيدميمونابنإعجاباثارمماالعضرموسىالنىووصاياوالشريعة

الرسالةهذهواتعأنويبدو)2(.بأسهموتوةصبرهمعلىواثنىلضائلهم،ليهاعددالتىالرسالة

يمونابنبشخصنرتبطوا،بينهمطيظأثزاكركتحيثباليمنايهودجماعةعلىعطمأ!ن

وهكذاعوبديا.رصدهممالهانتماؤهمف!نقرونعدةاثرهظلانطباغاثركمماوعلمئاعاطفظ

قصدتطالمايمونابنشخصيةإلىايهودىالمستوطنخطباتتتطرقأنالطيعىمنيكون

الوسطى.العصوريرةاليهودعلماءإلىالتعرض

عدهذاونلحظايهودجماعاتبينالعصرثقالةعلىميمونابنكطباتسيطرتاخرىومرة

هذاوفى؟.لاأمالمقدسةالأرضمنجزءاكمإقليمكانإذاماقف!يةتناولحيننفسهعوبديا

أوبكخاصةالحكطءاكسكلعنالصادرةالكلطتعندىالمعروفلمن))وإنه:يقولالشأن

الذى9(-81)ي!(5"حأ)514،كلل!ح+ترموتهالشوتمؤلففىالواردةيمونابنأنصار

أساسعلىحكمهبنىميمونابنأنوالوافح)3(((.المقدسةالأرضمنجزءأدمشقاعتبر

فىعليهاالصلييينسيطرةأثناءفلسطينإلىهاجرقدكانلأنهنظراالمقدسةالأراضىفىتواجده

ألفهماضمنجاءفقدالمذكورمؤلفهفىوردمااما.الهجرىال!دسالميلادىاعثراكدأالقرن

((توراة))مشناهكتابالإطلاقعلىأبرزهاو!ن،العبريةإلىترجمتالقالعربيةباللغةيهبمن

تشريعاتمنالقديمالعهدحواهماكليهمرتبأقواصلةسواتعشر!بتهفىاستغرقالذى

4،كا!اثا،أهه.ح.،أ،.246.")(

فى:اليمنلىاليهودجماعةإلىيمونابنرسالةفىالواردةالباراتراجع)2(

ااع"ء5س!)،د.،كا!،+،؟!73أ،+هولأ4؟عا."ه)50،)02.1-60

4،كا!أ"055،4حأا.ا".052.(3)
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الثروحمجموعةشهىوالجطراه،المحا،قوانينإلىبالإفافة،وافحوإيجازفطقىنظمفىوقوانين

ابنمؤلظت،منايحرييهـايهودى.جوانبجمعكلوبذلكاليمود،منهايتألفالقوالتظسر

اام591عام-فىأتمهالذىهانجوخيم(())موريها-دئرينديلىب(يفاشهرةالأكرميمون

ال!بهذاوفىاللة،وحدايةفكرةليهشرحوقد)!(،العبريةإلىدرجمهثمالعربيةهـباللغة586

العربيةالكتبمنعديذاميمونابنترجموقدهذاوجلئا)2(.وافخاالإسلامىالمكرأثرظهر

بىعهاعلىحرصهمبديلالحديثةففهمدالأوروبيينأفادتأفاشكمنماالتىاللاييةإلى

ابنلكرهاصتمتعالتىالحاصةالوضيةمنالرغموعلىبالإعة)3(.الأولىمعرلتهمفذباستمرار

موفعكانبلعليا،كسلطةكاملبثكلئقللمانهإلاجماعاقمبينشعبيتهاثساعوركم،ميمون

رغمتعايمهحولالجدالكثرةذلكعلىويشهد،المكانةهذهعلىيحتحوذانحاولعندمانقد

وكذطظ،الوسطىالعصورلترةاليهوديةبالثرانعلاحاطهاوقوةلثهرةالأكثرالثخميةانه

وترتيها)"(.الثرائعتجميععلىودابهيالاخاهالحاصةايظسروضععلىلقدرته

بأنهعوبدياغرفهأطك!"ريئىدعاهآخريثهريهودىعالملاسمأيفاالأولالحطبتعرض

تعنىأفاعلى4ول64دةألفظةفىايرجمةعلىبقدرتهست!ثهذاالعربيةاللفةإلىاعمالأنقلترجم

اختزلالذىيسحقبنيثلومورابىهوالثخمةهذهثكونوأنولابد)5(.العربيةياممينكلمة

يعدوهوهـ.(،994-431ام/501-0401)فرنافىوعايقوئدوتدرشى،إلىاممه

واشفل،التلموديةالمدارسإحدىترأل!ايلمود؟6(،علىالأيثكبزوالمفسرينالمعلقينأشهرمن

العهدكتبلمعظمتفسراكتب.عليهالطبقةاليهوديةالدينيةبالمصادرملمأو!نالحمور،بتجارة

وحققللتلمود،تفصئراكتبكطووفوح،ئصربكلوالحرلىابزىالمنهجينبينفجمع،القديم

""أهحءحأ،1"+عأ"ءل"؟ءهالاكاأولولأهول15أح7أاأ!أأه.ول.59.10(1)

.49-39ص،الجيزةححن:خيفةمحمد)2(

انظر:طبلأوتجدداللايهإلىيمونابن!رجمهاالقاليهبوعن)3(

"513!حعحأ055،1حأ1.،00.)691-39.

أم!4،513+ع"ا.3لأ.،أ"عل!3أح7أاأ(م!أ"+هح.753".82(،)

كا!لا4أ"،055حأ1.،22.0).(6)

5ءلاءلأءا"هع4ألا!أمأ!+أ!ح،)ي!7ز.107)8،+ة.53!"أ()

.191-091ص،2ب،العاماليهودىاكريخ:طبمةمابر:أيفأانظر
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فىخاصأسلوبوله.؟عمالهأمممنعذاويعد،الصبةمفرداتهوشرح،ممطلحاتهوغرف،نمه

القديم.العهدوأسفارايوراةعلىوالحواثىالروح!بهل!التخدمهبا-قئعرفاخطوطرلم

أحكامهفىالعميقتأثرهيلاحظشمما3،عمرقا!ندةالفلمةبالأف!طركثئراريثىيبنلرولم

عشراطدىالقرنأواخرالوسطىالعصورأوروباعركهاالتىالاكماديةبالعلاقاتالدينية

للممطلطتالفرنعىالمرادفدانقايوردريثىكانوقدالميلادلن.ع!ئراكلىالقرنوأوانل

العمورفرنحيةنطقلدراسةمهفاممدزاأعماله(مبحتولذلكعبريئ،بحروفيشخدمهاالتى

نحتلففىاليهودبينوايططبللحديثكلفةتشخدمالعبريةتكنلموقتفى)1(،الوسطى

يهودبينذلكوظهرالطمة،حياقمفىفيهايقيمونالقابلادلظتعفىاليهودواعتمدابلا:،

رشى،يثخمةعنالثهرماهوذلككانوإذا)2(.الشائعةلغتهمهىالفرنحيةكانتفقدفرنسا،

ومضاهاقاالعربيةباللغةايفئاانثغالهوهوألاعنها؟مألوفغ!جائابا(برزوق!عوبديا،نجد

يها.اليهودجماعةعلىفرنسامنالقريبةللاندلىتالروجودإقرارمنيمكتامماأجنية،بلفات

تاولقدكانأخرعالمعنثماالأولخطبفىعوبديااوردايغااليهودعلماءوبمدد

قيلقد(نهعوبدياذكرهالشأنهذاوفىديية،رؤيةفىابيلنهرلىايمساححيوانعنالحديث

التىدعالفظتلكمىتكونولعلها،الحيوانهذاحجمضفحجمهيبلغمامنههاك))انله:

اممهيردالذى3(((،ول4كةنال!،!لااحنحمانيلمىثروحذكرتكطموسىابى!1زمنإلىتعود

بدياسفكرفىأثرتالىثالثروحهذهماحبعنمازاولكنأورة!4ة*،4ح3آضبرسم

-4911)الاا3ء30ول!!8ل!،8ل!لةللامخمانبنموسىهوواضهال!نابحو؟هذاعلىوثقاته

ثلاثةمكثحيثاسبايافىاليهوثحماخاماتبهاراحديعدالذىهـ(أ68-095اء/027

ابناستقررقد،عصرهفىوثقافةاطلاعأايهودعلماءاكريعدو!نولرن!ا،قشالةبينام(س

يهوديةجماعةإقمةمنوتمكنايهود،حولهمنلالتفهـ.665ام/792عام!فلسطفىنحمان

يثتىمنالعلمطلابإليهوردحيثعكاإلىاتقلقصررة!رةالقدسفىمكوثهويعد،القدسلى

!-+ح33،3هولاولاأأ+0،3هم؟(حلأ"ح"5عمهاه"س!.205.(1)ا

.581ص،!هايهود،موصوعةالصرى:عدالوهابأيضأ:انظر

أعماليهاتاولطوالعنحاتابىحثهذادأدوقد27.صه،الإسلامىالأثرقديل:عدالرزاق)2(

ل((،الفصه))كظبوالمبح((،المحظور))كطب((،الفردوس))!بوكاوى((،))اسفاراتوهى:رثى

.192-872ص،نفهجعاصراجع))سدوررشى((.

4،كاهأ،"3."ه،.اأس!.224.؟)3!
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عليهاكلبالتىاظمةالنقديةبالنظرةثروحهتميزتحيث،علمهمنليهلواالشرق%نحاء

الذىالقديمالعهدعلىتعيقهفىيظهروهذا،ال!بةفىالمعاع!رةالفلحفيةللنزعة-معارضها

إلىترحمهتمغامفاثعزالهو!ن.المويخةابزعةاشعادعدم!معالعقل/علىفيهاعتمد

ييطرأنال!بةفىأسلوبهبففلنجحنحمانابن،نالقولويمكن.ىوالأ"نيةالفرنشةاللغتين

بشروحاتملتعملآخينبلتمؤئفاتهأنذلك)؟(اليهودىالديقالفكمراتجاهاتعلى

الأدبأوال!لةفىنجدلمانهبيدال!بالاه)2(،خلالمنالأعولىوالفكزالهالاخاهوقواعدايلمود

اكلثالقرنمنالأضرالثلثلىفلسطينىعربىمجتمعلىإقاقهرغمال!ثخصيةلهذهعدىالعزبى

جماعةبذلكشاملةللحطينلىأبنائهاعلىالعربيةالثظفةهيمنةعلىوهذا/يؤكددليلادى)3".عشر

تلت.عديدةولأجاليإيهوددافيها

عإءمنجانبإلىايفئاعوبدياتعرضالربانينبعلماءالحاصةذجالنطهذهعنوففلأ

التىأح"ه،لجاليتبقلمالتىتلكمثلتعليقاقممنبففالراث)القديقوذ:"حيثالقزاثيق

عوبديايمدناولمالقرانين)"(((،ولدفةمن.هاو،نرابىكتبهاالتىتلك-وكذلكعأرا،ابناقسهماإ1

برزتالقرانينطائفةبينبنانهإلاالعلطء؟هؤلاءعلىالتعرفالسهلمقتجعلتفاصيك،يإية

رحلتهماثاءع!دواخاهووالدهميمونبنموسىاسقبل.قدكمانالذئطفيتالرابىلثخصية

اسرةبماثتىعددهمويقدر،بالمدينةالمممةاليهودجماعةيراسكانجافيتانباعتبارفل!طين؟إلى

امتداذابصفتهع!فىاليهودىالمجتفعبينمستمرة!نتالاتصالاتانويبدو)5(.يهودية

التعليظت.بعضجاليتمناقشالأندلسىعزراابنأنبدليلالاندل!فىالسظردىمحمعهم

ا+ناءإيهمالمغولوجههاالتىالفربةبعدالقدسلىايهودجماعة(جاانهبحطيدسيذكرما(هممن)؟(

اصلحكطنابل!.إلىباهربواقد!نواالقتالمخطوطإعادةعلىحرصحيثبة658ام./36ةالفؤ،.

كذلكاطإج،اليهودي!قلكدابجثرجالعثرةبحفورالثعائروا!مليهود،معبدأتوجعلالأليما،أحد

انظر:جفا.لىدقهتمهـ.568ام/027عام!ولىوجنمافاك،اللامعيهموسىلأسفارتفرهأكمل

راجع:،الثخمههذهعنالمزيدولمعرلة؟681ص،اليهودىالثبداريخا.:مارك!،.،م.لمارجويز،

س!!ول-كهثه3+هري!.011"ول11أ+031مهلى*س!أ"3حه55ء)،".22226-8"3أحم04ح5اءولح"ول11أ+ه"3

آهع؟ا؟؟أ"حلىأ"هلا"0301+أع،لأأولع)44ع!156.0.5،4

)3+"ه)+ه!ولها،!11أ+031آه،لس!ا،3*ع.89.10(2)

.21صهممر،فىاليهود3:قاعدهقايعم)3(

لاكا!4،"لاأه.!أح،.ا.227."()

اس!اع"؟1،5".للأل!"ول،+4أ+ه+،3.7ء45.4.")0(
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وأ1)290الميلادىعضرالحادىالقرنأواخرفىولدعزرابنإبراهمالرابىفهوعزراعنأما

عثراكلأالقرنمناكلطابمففىوتولى،بالأندلسطلطلةفىهـ.(0486/ام390

فىللتوراةالأدبىالنقد.سئاكلعلمةبمورةأدركمنأولويعدالهجرى،ا!دسالميلادى/

ؤاللفة،النحوفىمؤلظتولهلفره،تتولرلمربماوخبرةاثقالةترحالهكه(وقدلها،تف!ره

علميةنقلهاحدثلقدعامةوبصفةلا)9(.ايثتهرالتىتفاسرهووفعئاعرأالشعراءبينوعرف

ا!برى)2(.اوردسالميلادىاعضراكفىالقرنخلالاليهودىالديقالتراثفىثقايخة

الذىبضعرهايثتهرالذى،هارونبابىالمكنىعزرابنيعقوببنموسىفلعلههارونالرابىأما

واوانلعثرالحادىالقرناواءسلي!ان!ثأالتىالأندلىبلادسادالذى،العربىالشعرليهحاكى

كاق(())سفرهاعنوانتحتوضعهالذىالثعرىىبهعنولفلأ.الميلاديينع!ثرالثالأالقرن

وتاول،عبريةبأحرفبالعربيةكتبهالذى((والمذاكرة))المحاضرةامماهآخريئهركتبله

بففليفرفمقدقهوفى.ونمائحهتجاربهوخلاصةوالثعرالعبرىالأدبتاريخدكتبات

اسبانيافىولاتهوكاذتالفبحفة،لىكبللهذاك(وهذاعنولف!لأاليهـود.عبىالعربيةالظلة

تأثررهبداوقد)3(،عمرهعلماء(حدمنهجبلممابههارونابنتلام!ذمنعددوتأثرالمسجة،

.يإلىورجوعهإليهعوبدياإيثارةبدليلاليهوديةالأجيالعلى

ماذلكومناررمريين؟ولنفةتراثعنيثعئاوالعلماءبالعلومالملةذاتالمادةكلتوقد

طريقتناعنتخلفبتهمى))وطويقة:يقولحيثالعبريةللفةبتهمىطريقةعنصاحبهاذكره

الأمورمنتعدالسامريينىبةطريقة(نتجلالميمونيةتعاليمو(ن.المقدسةالكتابةوهى

فىوردبماتمامأمتعلقة%نهاكطالآثوريينطر!قبلإسرانيل،بقعندوالمألولةعليهاالمتعارف

النحوقواعدثنسخوإنمالفظ،مثلالعبريةلمتهمانيد)4(ول!4!**3الحنهدريمكتاب

.9صا،الجيزةحن:خيفةمحمد؟42-ا23،ص،الإسلامىالأثرقديل:عدالرازق()

.351-51صاالهودى،الثبداريخ:ا.ماوكس،م.ل.،مارجوليز،()

.07-68عىالأندلى،لاليهودبكر:عمد)3(

تالفقضانىمجلسوهوووطمه،اليهودعندالهدرممجلسثركيبوياولايلمود،كباحدهو)"(

إمدارلابهائىالرأىوللمجلسلدئما،للطينلالهودليهاييثى!نالتىالمناطقلانعقدعفؤابعينمن

بملبحكمواعليهابخاءالتىللرومانالأطيدالنهدريمقدآوقدالأعفاء.بأكبيةالقوانينوتفحرالأح!م

بيماالهدريمنضأةحولالآراءوغيفالمعكدات.بعضوفظايهودىافيحيىأنهايهثفجنماالميح

لىأعدادهمتاقصولكنا!ل!،تثيهلإعادةالهودحاولوقدايلادى،الرابعالقرنلىاخفانهلىتفق

عبدالرازق63؟ص،4باليهود،موسوعةالم!رى:عدالوهاب:راجعالمزيدولمعرفة.ذلكدونحالفلطين

.481عى،الهودىالمجمع:شودةذكى؟591-491ص،الاسلامىالأثر:قديل
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)1(((.ول!*أ،)3أشيماييهبونفهمعأع+وله،،،!س!3!4الحرو:رباعيةبكلماتالحاصة

خاصةوأبجديةعبريةله!لهمال!امريينأنذكر،ومماتفميليا،ذلكفاحمبنيضولامشيشرح

وأن،السلامعيهسىمرزمنمنصجحةجاءقمأفاويزعمونايهود،لمانرلفةعنتختلف

وفىايهود)2(.سانريشخدمهاالتىالأبجديةعناحرفاربعةتنقصيستخدموفاالقالأيحدية

أممانها.نفسوتحمل،العبريةاللغةفىالحروفعددمعتضاوىا!مريةالحروفعددفإنالواتع

اللغةمناشتقتوربما،آراميةلهجةتكونفقد،السامريةاللفةامولتحديدفىتفاوتوهناك

كلمةلهىتراجرامماتونعوبديااستخدمهالذىالممطلح(ما)3(.والسريانيةوالكلدانيةالعبرية

المقدسالاسمإلىللإلثارةيحخدمممطلحلهوثمومناحرف(اربعةمن)مكونتعنىإغريقية

فاى-هى-يودبالعبريةوهى01(.ي!07)01):وهى)"(أحرفاربعةمنايغئاهوالمكون5()يهو

اللفةمثلللحركاتنظملالشىاقاإؤاللغةهذهخمانمىمعيكقوهذافغمة)5(غررهى،-

اليرية)6(.

لأبرزالتعرضخلالمنالعلمةايهودحياةعنالمقخبةالثنراتبتلكعوبدياا!ىهكذا

دثرا،دىالقرنمنافزةخلالعاشواتدبذكرهماهتمالذينانويلاحظوأدبالهم،علماثهم

حيثاندلسيةاصولمنخلهمو!نواالهجر.يينالطبع-الحامسالميلادييناعشرالثالثحتى

الترأسدلالمعاعرينمنوغرهموبؤلاءبه،لألرواأوالديارتلكفىالاسلامىالمجمعفىنضأوا

ه"لا4أي055.3حأ01"522.0.(1)

نطقلىالأصلولعل،العبريةللكلطتا!مريينبطقنموذخااثيماكلمةاشخدمعوبدياأنالمعقدمن

إسرافي،يا))اممعايهودعدايوجدآيةمنكلمةأولوهىاممع؟بمعنى))كاع((هوا"لولةالعبريةلىالكلمة

.173ص،الدينىالفكر:ظظحن؟64:الهسفرانظر:0واحد((الربالهاالرب

7ا"3ءلاا+،1آه75اأ!ع""ه.س!أا...0)7).()

،با،الإسرانجلىالمجمع:علىحنينلؤاد؟791-91صهوالهوداالامريونراثد:لرجسلى)3(

.301-ا20ص

.7.ص،هباليهود،موسوعة:المرىعدالوهاب)"(

.223صالهود،ملفعلى:عدهعرفة)5(

الحروفالحلمه،الحروفوهى:الحديثلأداءطماأقحامكحةإلىبانقامهاالطمريةالأيمديةتميز)6(

صوايهود،الامريونراشد:فرجيد:راجعالصفر.حروف،اللغويةالحروف،الفخمةالئفوية،الحرولى

891-525.
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الطيةمدللمطشكدونذلكفىالففلوكانالعبرى،الأدبتراتوأجملأزهىمنترةعد!

أربعةخلالالعبرىللأدبالذ!!العصرثمرقاكانالتىملةالمطهذ،،العربمنايهودلمهاالق

يهودربطإلىجامدآسىيهودىعالممن(محرفهناثوالزمالط،المكارابعدغموبر)1(.قرون

الاتجاهينمنكلفىإسلايةرعايةظلفىالأندلسفىالكاننةبخهفتهمفلطينمنانطلافاالرق

الئأن.هذافىبارزأنموذجأنحمانيدسويعدسواء،حدعلى

عوبديا،فيهاييهبأنمرحلةإلىترنلمذاتهالعلومموضوعفىباتالحطفىيخةإفمادةوثمة

نلالانايهودىللطيبتعرضرودسلجزيرةزيارتهعنتحدثفيحنما،إي!بايويهاكتفىإنما

الإلكندريةإلىانكلوحيما،عامرهالذىالرحالة)2(،فاحمبنميثولامالرابيثقيقررة8لكال!

)3(.منهمعددوجردركمهناكتجمعاقمقاليهودالأطاءعنثينايذكرلمالقدسثموالظهرة

الحبهدر-لننايهودأحداقلاكإلىعوبديانؤهفقدالمملويهةالدولةلىالدينيةالعلوممجالفىأما

يطعلىن!ثىموضع!نينهوأوضحكا!!،40"ل!االظلاهل!بجر،سوموسىويدعى

نأبالذكروالجديرعديقين)".(صبحاالعلمكذااطاصةأىرماكأالصلأهماونظزاينهما،

اجارطريقعنذاعيهودىفلسفىنظمعنعارةوهوعرف،اوتقليدعنعارةهىالقبلاه

صودئاتفسزاالمقدسال!بتفسرعلىمبنيةال!رها،لوسيطالعصرفىالنصرىوبعضاليهود

هـفى795ام/002عاميتاتؤوبدات،الطائفةاوالجماعةيثبهماذلكبعدكونالذى

وبخوبكالثلاخرىمراكزلهااصبحتذلكوبعدللسطين.إلىواتقلتواشانيا،جرونا

العلومعنمادةمنرردماأنيلاحظعامةوبمضة)5(.الأتراكوبلادوسالونيكاوالمغربأسبانيا

تملمنهاذلكومعالأمور،هذهصاحبهاشغفرغمثحيحة،تعدطتالحطفىوالعلماءالمختلفة

.9هصالأندلى،لالهرد:بوكلمد)1(

ه؟44أ4"055حأ1.،612.0.(3)

تعلمهدعمالفلأالعمائبوعمل6والثعوذالحرمعايعاملعلىلدرىالهودىالطبعناشهروقد

.15.صايهودى،اجمتمع:شنودةزكىانظر:.الطبمجال

.801-701ص،العربالعالمديي:عطزيدة؟69صممر،لىاليهود:قاسمعلىهقاسم)3(

4،؟3أ،"4،.؟أح."ه.022.0)،(

س!!ول-333،هول،ول11أ3ا+همه("ء"ء!أ"5ء!55اس!ا.29-9800.(0)

.361،491ص،بهايهود،موسوعة:المررىعدالوماب
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تفقهالذىبالقدرتجمعاقمبينالشرقفىالفكريةايهودلحركةالرئيسيةالملامحإبراز

الحطابات.

فىوردواالذيناليهودعلماءعلىالف!وءبعضتجح!اهتمتقدالدراسة!نتوإذا

عوبدياهوذلكمكتب؟فيماذكرعهيردلمإيهمآخرعالمإضافةليمكنعوبديا،خطابات

ال!ثهربالطلموصفهعلىاليهوديةالدراساتفىالمتخصصةالموسوعاتتمقإذ؟نفسهالبرتينورى

كانولعلهلليهود،بالنسبةالمهمةالعلميةالأعمالبعضإنجازإليهوتن!سبوالم!ثنا،التوراةعلومفى

حرصالتىالمثناعلىتعيقهمؤلظتهواشهراهممنوكانا!بقين،للعلماءبقراءاتهليهاتأثرقد

لظمهمرموقأعا"فهجعلالذىالأمرميمونابنثروحمعأ"3م!ريثىيثروحدمجعلىفيها

)1(.الأجالمرعلىأكاأ3،!ااح+عهولأ+ح!5باممهمقرونأهذامؤلفهوظلاعمافما،بتوصح

على(لرادهاعملالقالايطيةولكاي!وله"ح+كيبونابناصرةروادكاحدعوبديابداؤلكعلى

ايراثترجمةعلىالان!بعلىدابتحيثالضرقيينوإخوانهمأوروبايهودثقافةبينالجمع

عثرالحاس!القرناواخرحقواضحأنثاط!ظلليقد،والعكسالجيمااوالعبريةإلىالعرد

عالمثبداحيثعوبدياشخميةلىإضافىتوةكمريبرزثمومنالهجرى)2(.التاسجالميلادى/

كبرربعدديبدوماعلىساعيهلىعوبديااسحانوقداجتمايئ.دينيأإملاحيأكونهففلأءعن

ائعلمىلتفوقهمونظزاهـ.0798/ام294عاملاسبايخامنطردهمبعدالوالدينتلاميذهمن

منتمكنحقزعامتهظلفىالثظليةاليهودبحياةنشطوافقدالعرباليهودأقرانهمعنوالثظفى

عضرالثالثالقرنق!قدقاتدكانتالقللطينإلىاليهودية،لةكاأ"3!3الهشماإعادة

ممرمناخذهابعدوزلكانزوانها،منالزمانمنقرنيينمروريعدالهجرىا!بعالميلادىا

*ه!أ4ح،3ل!س!هكملاع(.4ء)،"+حلاس!*3،لعأ4كة4لىس!"أ3"ءوللأححاههح4أ،،!+.!ع+أول535ز(؟)

"،!لأهس!ءعأ"اح().4؟+ححلاء+هس!3لأ"ح"53)ءلاحول4!مهأحة،+أ!أمهأ،ول،!ولهساول4ه،ول089،1.+!

ه"44أ،لةهم!ع+أول5ه!0

يوناحتىللمثايهودتفرريهزةيثكليزالوماام.543عاملىابدقيمالعوبديامؤلفطعوتد

انظر:.الحاضر

7!ة!أ،15أ"!11أ031أم،حا!ا34.0،143.

أ*ه!ه+4ياءاأ،ولهأ+،!احأ45ول4أع"امعوللا+هم،3أول:ع"+ل3*عآهكاء3لأا40++عااثأ،لا3()

795.0ز

.251مر،اب،البسىالمفهوم:ثريفحين3؟هكل،2ب،يلىالإسرالمجمع:علىحينفؤاد
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فىاليهودىالمجتمعفىبهرةديةثقايخةعلميةطفرةعوبدياأحدثوبذلكالعثطنية)1(.والدولة

العمرنهفةنقلسلسلةفىمحورتينحلمتنمفاويثكلأنحمانيدس.عصرمنذيثهدهالمفلحطين

.الشرقلىجماعهمإلىالأندلسفىلليهودالذهى

ايهودىالطلبتلمذهوهوألاإيه،المقربينأحد!نعلىوردتقييفالعوبديانجدوأخئرا

شهادتهوفىعوبديا((الحاخامإسرائلقائد))الحيهمأئهعلىيذكرهلهووبداية،بالحطصاحب

يشطعلابهر،نفوذماحبفهوجذا؟عطيمرجلعوبديااطخام))إن:يقولعنهكتبلاالتى

يقولها.كلمةكللىويطيعونه،العالمبلادأقصىمناليهودإليهويأتى،أمامهبخانهيرفعأنأحد

نأحتىالعراق!1بابلإلىمصرمنالمافةهىكطمدى،لأخرقانوئايمبحقرازايمدروعدما

منأعظمانهعهويقولونوتمدحهعل!تثقالناسوكل...ويخشونهويحترمونهيوقرونهالمسلمين

جديدلعهدمميزةعلامةثمابةفلحطينإلىقدومهكانفقدرأيناوكمماآخر)2(((.إنسان(ى

القدسفىاليهودىالمجتمعكانإذبأيعره.العالملىاليهودىوالثعببل،هناكاليهودىللمجتمع

كبررةكللىتخكمكانتالتىاليهودالرممينللموظفينالطاغيةايإدارةجراءالاهارحافةعلى

دفيومصلحكطلمالطيبةوسعه،القويةبثخصيهتمكنبينهمحلحينما(ماحياقم.لىومغرة

وجديزا.هناكلمجتمعهمروحئازعيفايصبحانإلىأفلهمماوجهمثقتهمعلىيحوزأنواجتماعى

إيعرائيل.قاندبلقبتلاميذهيلقبهبأن

ل!ع؟2+ع،!3هسالاأ3ح"!س!+أول4،535،؟هأ.،لة".0951(؟)

ول3ول4حولا115عولع،!"78-68.0.(2)

نأبمجردالأشقياءأحدقلمنتمكنأنهلحولهمنعلىأيازهتأئرقوةمدىعلىثلأايلمذويفرب

بالحر.افمه



تمةتا

الطرازعنموعةأميلةمادةعلىاخوتثلائهاأنيتأكدعوبديالحطباتتق!مةشقفةوث

أيثاءععث)القدقال:فيما-المثالييلعلى-.ال!بةفىفجهنفصههوحددوك!ا،الأول

تلكأزلموإننىخاصة،تسجيلهالمعبمنيكونقدلأمروإنهالل،يخفانعنتحمىلا

أمثالىالأقدمينحديثترديداكتفواالذفيعرينبالمطفجهقسناوإذا)9(((.حقيقةبينيالألثياء

بفسهوضعهماتطيقفىاليهودىالمستوطنهذانجحوقد،الفارقلاتفحوغرهفابرى)2(فليك!

إلاينقصهاولا،الرحلةأدبإلىتنتمىتقريئاالحطاباتتف!نتهاالتىالدةفجميعفج؟من

والاستقماء؟المثاهدةعلىأساشاتعتمدأفاإذ،الأدبمنالغفهذامنتمبحكىالمسمى

المجتمطتداخلبنف!هرآهماتدوينعلىحرمهفىالأدبمنالنوعهذاملامحنلمىحيث

بعضكرهمشاهدةسجلماوتليلأ،والقدسباطليلانتهاغمعهاوتعاملوإلي!منهااتقلالتى

.كثرةاحيانوفى.لهقيلإنمابنفسهذلكيزلمبأنهويقرذلك،إلىيبهكانالعادةوفى،الجوانب

ماعباراتهكلقكررفى(يفئاونلمس.ممداقهمدىويحدد،يقيمه!نبل.مصدرهيحددكان

رحلته،طريقعلىالواقعةالأماكنفىالتىتلكأوبهالمحيطةالظواهربمئاهدةيكتفلمأنهيؤكد

بالحؤالعهاوالتقمىبخاعةالهودمنالمعلوماتبجمعنقدهاعلىالعادةلىيحرصكانإنما

ففلأمتميزا.رحالةفهيجعلذاىحدفىوهذازلك،امكنهماالمجردةالحقيقةإلىالوصولبفرض

تجربتهإلىمنذاالم!افرونايهودمنهايفيدالتىالمقدسةالأرضديلواضعىأحدكونهعن

فلسطين.إلىالهجرةفىالضخصية

فلماليهو-الوسطىالعمورأواخررحالةإلىليتسبأهلتهقدعوبدياخطاباتكانتولما

ن!أنهإلىنخلصأنويمكنفهم؟زمنئالهالأقربسواهبمنبمضاهاتهإلايهبماأهيةتبور

وما،مغزىلهمافقطيصفانبفسهاختارشكأنمارآهماكلومففىئمعنلمإذ،عنهميتمز

فاحمبني!ثولامالر)برحلةتمفحماإذللظرىالأمرهذايتفحوقدمتعمد؟إيجافيقيمدقد

رحلةقيمةمقبدورهيقلللاوهذالسردها؟ثاعىلاتفاصيلبذكراهتمتالتىاثالشيلعلى

خطباتل!وردماعلىأكدأو،المعلوماتلىثغراتالأحيانمنمحرفىسدالذىحالةالىهذا

4،!هأ،43أح."ل!01،(1)

2.0ر05

وظاهرةباليلايعلقةالأساطرفىخاعةالقدامىاللاثينالجفرافونرراءالرحالةمذااناقلاحظ)2(

فيه.بايماصحالحامىوالقكصائممان
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ففىأيفئا،الأشاذتميزيأكدف!نهتلميذهوخطبالمصتوطنهذاخطباتبينقارناإذاأماعوبديا،

الأمورمنعديدوتاولهاليهودىالطلبخطبفىالمعالممحددةفهجيةعلىنثرلمالذىالوقت

مابكلأكبراهتمائاأبدىتدعوبديانجدمبرر،بلاآخرإلىموضوعمنواتقالهمتداخلبشكل

المعلوماتتخصموفوعاتإلىعرضاتطرقوحينما،سواهمتريالمعيهوكأناليهوديخص

هذهإلىرؤيتهكانتالدوليةاقيرةاوالمشحيةالطوانفاوالإسلامىالمجتمعأوالجفرافية

اليهودبذكرياتمقرونةاحمروبكرواهراماتنيل!منممرراىانهبمعنى،يهوديةبعينالجوانب

الزمن،بحكمفقدواالذينإسرائيلابخاءمنيراهمانآثرفقدالصحراءلىالعرباناماالظبرة،

الف!وءسطوحينماالثرتى،المجمعهذاثايابينمنقادماليهودمجدرأىأنإلىبخيالهويبح

رضرورةنفغاذلكلىوجدربماالإسلاميةاوالأوروبيةالمجتمطتلىسواءالتإرىالنفطعلى

علىحرمهمنالغرضعننتاءلانلناالمددهذاولىالط؟.فىملتهلبنىتبليفهمايجب

بلد،كلفىالمتاحةالأساسيةالاكصاديةوالامكاياتوالأسوارالمدنبتحميناتذويهإبلاغ

قدثكونرحلتهتكادالتىمشولاماليهودىقريئعندوضوخااكركانالاتجاههذاوأنخاصة

رحلته،تف!منتهاالتىالبلادمعظملىواكصادياقاو(سوارهاالمدنتحصيناتعنوالئاتقريزاقدمت

ىباتانملاحظةمعهذاعوبدياصباتكاتميزتالتىالموضوعةتنقصهبشكلولكن

تخصعددةبأمورذويهإبلاغالطدةلىمنهاالغرضيكونالتىالحطاباتشكلاتخذتالمستوطن

منسيأتىلمندليلتقديمبغرضلرحلتهسردعنعبارةميشولامىباتكمانتحينفى،الطرفين

ثعرةانجزبصمهالذاكةوبركهبهخاصمجدتسجلبفرضوايمئا،المقدسةالأرضلزيارةبعده

ا"ليةالمعاملاتعنالحديثعليهغلبفقدالطالبخطبإلىوبالإيثارة،القدسإلىالحج

عوبديا.أوردهاالقالأخرىابلاتدونوالتعليمبالسفراظصةوالضنون

علىوكان،الرؤيةبشموليةتميزتاليهودىالمشوطنخطبات!انالقوليمكنوهكذا

بجثعلميةقوالبلىبوضعهامادقاتصنيفخلالمنالرؤيةهذهلبلورةوافرجهدبذلاباحث

اليوميةوالحإةالإداريةوالنظموالاجتماعيةوالدينيةوالسياسيةالجفراليةالجوانبدراسةتناولت

ومدققق!ملتموروضعإلىادىالذىالأمرالمتوسطشرقىفىاليهودجماعاتبينوالعلمية

يجصلفيطجانئا،بعينهمايهودتخصولا،تعميمعيهايفلبالقالدةطارخامبحثلكل

كافيةتعدافاغر،اخرىأجائاوالوضوحاحيائابالاهتزازتميزتلقدالجغرافيةبالمعلومات

فلسطينيةمصريةاماورويةاكانتسواءتناولهاتمالتىالثلاثةالرثيسيةالمجتمعاتلدراسةللتمهيد

ذلكومعالبعد،هذاكرأتعنلمالحالفبطبيعةالحطاباتلىسىالسبلبعدبالنسبةاما.مملوكية

الطمةالبشةالظروفلفهمأيفئاكاليةوكانتالصطور،بينمنبعفهاابىحثلدىاجتمعت
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القوىبينالجوسطشرتىفىالدولةالعلاتاتخلالمنالوسطىالعصورأواخرايهودلجماعات

منيكالمطودونة،ناحيةمنفيهااعة،القرابطقةوجزرناحية!نالثطيين؟هناكالرئيسة

أحوالعلىايعرفمنباتالخطمكتاالروايةطريقوعنذلك،عنوففلأ.أخرىناحية

الفلاشا.يهوديقطنلاالتىوالجشةاليمنحيثبعيدةبلادفىالبليةايهود

وافحأ،فيهاالدينىابعديكونانالطبيعىلمنيهودى؟حبزخط!قدباتالحط!نتولما

و!نتلليهودجماعةيفممجتمعبأىابزوثعدركيزتهاليهودىالمعبدكانفقدوبالفعل

الإسكندريةمعابدوكذلك،الموسطالبحرذرقىجزرليهودمحورأررودسويسيابالررمومعابد

فقد،طوائفإلىتنقحماليهودجماعاتكانتىلماالمملوكى،المجتمعفىوالقدسوكزةوالظهرة

هوماففها؟معابدهمداخلالدفيوالأداءبلوالخهيزاتالعطرةفىالاختلافاتبعضبرزت

جماعة،كلتصنفلتىةالأسايةالريهزةتثكلالعقيدةوظلتللقرانين،هوهاومنهاللربانين،

كرتقديمع!ترتبالذىالأمر،غريبهوماكلترمدانعيناهفكانتربانيا؟عوبدياكمانول

منولئفة-ولبينالمظرنةاوجهكتبرزثمومنلمعكداته،المخالفةالاتجاهاتعنالمعلوماتمن

اقمتالقالمقدسةالبظعرصدفىنجحالبعدهذاانواكبتالمبد.داخلالدفينشاط!خلال

هذاعلىاستحوذتقدفلسطينأرضتكونوت!دلها،الحرضأوعنهابالحديثالخطابات

تدوينه.تمفيماالجانب

وراءكانتالتىالدييةبالنزعة!حلقالقتلكعوبدياعندوأ!يةحرخاالقضاياأكئرومن

بأرضوعقاندئافكرئايتمىوجعيهبات،الحطماحبمنتملكتقدو!نت:الاستيطانيةأفكاره

عندوضوخاأكثرانهايد.اليهوديةا!!باتمعظمفىنلمسهالقهرةوإنها،فلسطينفىالمهجر

اليهودىاياريخىايأصيلإلىللنظرلالتبشكلاتجاههذلكعلىوترتببغره،مقارنةعوبديا

)بلبش(وجوشندموةوأرضالنيلرؤتهفىذلكوبداالاسرانيلى،بالتراثالضرقأرضبربط

الصددهذافىونلحظاوريثليم.اقةبمدينةإياهنقوخا)الخليل(وحبرون)العريةق(وسكوث

والحرمالمقدسالحانطانهعلىالغربىواطنط،الهيكلانهعلىالقدسىالحرمبذ!اهتمامه

الفلسطينأرض(نهاعلىوكزةالأنبياء،رفاتتفمالتىالمفارةحيثالماكملاإنهعلىالحيلى

فىبارزةيثخمياتتفمالتىالمقابرعوبدياعدد(يمئارالاولهذاوفى.كثونقصةيثهدتالتى

القبورمنعضراتعنلفلآ.وكعونوهيلداوهاجياراشيلمقبرةمثلالإسرانيلىالتراث

الإسلامىالعربالواقعيرىكانماوكثذاالعصور.مرعلىاليهودزعماءتفمالتىوالكهوف

نسلمنالركابيينمناعت!همالأردنلثرقلىالبدواولئكحتىالإسرائيىباتريخمقروئا

انهذلكومنالزعماء،وفهمالأنبياءإسرائيلبنىمنبأمماءللسطينفىبقاغاأقرنإسرانيل،كما
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كلوعلى،السلامعليهسيمانأنثأهاالقالكةداربقاياهىالقدسأطلالمنجانبأرأى

عكسعلىبرؤيتهامدموكأنهيبائاخرائابعامةوفلسطينبالذاتالقدسعوبدياعنار(ت

تحتليستول"أنهالايحاءوربمايتفاها،!نالتى(وعنها،نحييهفىالمرسومةالورديةالمورة

علىايزمإذكطبئ؟علىبظلالهاالقتالروحهذهأنلثكولا،خرابلهىإسرانيلبنىشادة

بالمناسبات(والعبرىبالقويمالشرقإلىسفرهرحلةوقانعتواريختدوينالثلاثةخطاباتهمدى

عنداليهودىاورفريلزمالذىالديلبدورثامتالنهايةوفى.الأعوام(والأيئهرأواليهودية

الحج.بغرضالمقدسةالأرضإلىتوجهه

حقيقةتبرزفسوفاثلاثة،عوبدياخطاباتفىالاجتماعىالبعدعلىللإطلالتوقفاماوإذا

يمكنعامةوبصفة،بالذاتالاتجاههذافىباليهودالحامةبالمعلوماتوالدهإحاطةعلىحرصه

لجطعاتوالعمقابطةبينتجمعمورةرسمفىبعيدحدإلىنجحالمتوطنهذاإنالقول

تدمهومماحياقم،منلأعديدةجوانبتولفىلنجاحهنظزابدقةوالدهمطلببذلكملبئااليهود

واعيةبعينبمايطاياالفلورنسىمجتمعهفىالفهعماغريايراهماالعادةلىرمدهللدراسةمساعدة

منرحلتهاثناءكامرالقالإددوجدوااينمااليهود(عدادبذكراقمحيث،بالدينمدفوغا

رودسجزيرةوفىوميسينابالرموحيثمقليةلىالأوروبيةجماعاقمفتناول؟للطينإلىإيطاليا

وغررهاوالقدسوالحليلوغزةمصرفىوغررهاوالظهرةالإسكندريةحيثالمملوكىالمجتمعوفى

الوجودلي!انعدمالتىالمناطقلبعضالايثارةعلىحرصقدنجدهالمقابلوفى.فلسطينفى

حتىشاءجزيرةبشبهمروزامصرمنالشرقهوالجلأتالأحمرالبحربمنطقةلحددها،اليهودى

الدةبلورةمنالدراسةتمك!نتإنماتجمعاقمواماكناليهودتعدادحدعندالأمريتوقفولم.غزة

نسجل(نبنايجدرالصددهذاوفىامحمطت،هذهفىاليوميةوحياقمايهودلأحوالتؤرخالتى

وأاعداددقديرفىللمبالغةجنوجهوعدمدونمامعظمعلىغبتالتىموفوعيهللمستوطن

نأوهوالاوموضوعى،عامبانطباعالحروجمنالثلالةخطاباتهمكنظبحيثاليهوداحوالتقييم

حينلىالمصطلحهذابلورقبلمنحقالأوروبيةالمدنداخلمعزولةجتواتدعايثواالهود

القايالفةبتأثرإنماعزلهمبغرضليسكمخاصةحارات(ولثوارعلىالمملوكيةالبلادفىعايثوا

الواحد.الدينابخاءتجمع

القبالحريةيتقعوالم(وروبايهودانهو؟الدراسةخلالمنللإحثتمثلآخرانإعوثمة

علىعوبديافيهحرصالذىالوقتلفىوالظم،هـمحمصرالمملوكىالحكمظلفىأقرانهمهاتمتع

شرعمعبالررمولىحمراءبعلامابتمييزهمومعمهية(عمالفىايهوداشتفالعنالحديث

القرانينوبعضا!مريينثراءإلىيثرنجدهرودل!،يهودبينالفقروانتشارابىن!ةللظروف
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أففلمرتةلبلاغالريهزةيثكلالافرصتكافؤكانوهكذا،الظهرةلىأيفاالربابقوربما

علىمعهاكملتمبخوذاعصأولشالمملوكى،المجمعداخلوإيجاتافعالأعنصزامنهمجعلت

الأوروبية.المجمطتفىانجردةابفية!نأساس

المملوكىللمجتمععوبديارؤيةعنبوفحوحتكشفانباتفىمفزاهالهاكلطتوهاك

علىالسهلمنرأىأنهالمثالشيلعلىوفها؟طوائفهبينالفرصوتكافؤللحرباتورعايته

للعملميهلبنىالدعوةيوجهفهووالذا،الظهرةفىبالعملثراءيزدادأوثرئايمبحأناليهودى

المملوكيةالسوقتعطشيعكسذاتهحدلىوهذااثراء،بدفالضرقفىأموالهمواس!مار

النظموفععنعجزتبح!ثالدولةفىافىيةالإدارةلشلايغايعكسوربما،الأمواللرؤوس

فيهكأوضحتالذىالوقتفىالأثلالاسثمار!ووتوجيههاالأموالرؤوستولرالكفيلة

رأىفىالآخرالموقفويتفل.ابلهذافىالإيطيينالأموالرؤوس(صحابتفوقباتالحط

زكرحينماالفلسطنىالمجتمعفىالمناصباعتلاءفىيرغبمنأمامالفرصقيفؤالحاصعوبديا

رنشئايصبحأنإلىيرتقىأنالحياسيةالعلوممنمتمكنذكىيهودىأىعلىالسهلمنإنه

ابدلىتحركاتهاثاءمعوقاتايةأمامهتفحلمالسلطاتانعلىوأكد،العرباوليهودسواء

جعلكلههذا!العربايهودمعوتعاملهمبالكمفما(جنبئا،كونهمنالرغمعلىوعرضاطولأ

الأغلية،دينعنيختلفديئاتعقعريةجماعةمجردالمملوكىالمجتمعداخلاليهودجماعاتمن

يمثلاليهودىالدينكانوعليه،العامةالثظليةوالحصائصواللفةالأرضكتضاركهمولكنها

علىالعبريةباللفةالتعليمواقتمر(بالدينالمرتبطةومؤسساقممعابدهمداخليميزهمالذىالعنصر

كا.كابيهمدرايةعدمبدليلاللاهوتدرأسةعلىالمنكبين

الجوانببعضعلىللوقفكاليةكانتمعلوماتعلىأيفااططاباتاحتوقاالقالمادةكلت

فهاك؟المملوكيةأومنهاالأوربيةايهود"سواءجماعاتإدارةدتصاعدالتىالتنظيميةالإدارية

عدبمنويثكلالبرناسيم،مجلسيديرهااجتماعيةوحدةذاثهحدلىيشكلالذىالأوربىالجيو

اهتمفقدالمملوكىالمجتمعلى(ما،داخلهالإدارةمنجائالناعوبدياشرحالأعفاءمنمحدد

وآليةوظائفهعلىالوقوفمنوغررهاالمتوفرةا"دةخلالمنالدراسةوتمبهتاتججيد،بمنمب

الزوارأوالتجارسواءدلعهاايهودعلى!نالتىالف!راثب(نواعالدراسةتناولتكذلك.عمله

جميعيدفعهاجزيةأواليهودىالأجنىمنهائعفىفريبةاويدفعمكبمبينلتراوحتالأهالى،أو

التىالغريةماكثم(الرأسبضريةإليهاايثارتقدباتالحطوكانتتفامنى،بحكلاليهود

علىترتكزلاالتىالال!نانتالفرائبعنففلأالحمرصغتريخصعلىالحصولبغرضتدفع
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هوأنهالدراسةأثتتوقدتغامنى،بشكلالفرائبدفعيتمكانالطدةوفى،محددةقواعد

عوبديا.تدومفترةاليهودمعتالسلطاعتمدتهالذىالأسلوب

،رودسفىالأكومودورمنهالألظبالخطاباتتعرفتبالإدارةالمتعلقالبعدهذاوفى

الألظبومنا،ؤون،مجلسمنهمتشكلالذينالقدسفىاليهودويثيوخ،الظهرةفىوابخجيد

والىوإلىلأ،4!ح؟ه))نفر((بلقبالطرقعلىالفرانبجامعإلىالإيثارةتمالمملوكية

السلطنأما5"ءأ*،))نيبو((بالقدسالسلطنةنائبوإلى))الأصر((،بلقبالإسكندرية

أبرزمرةكلفىواوضحت،الملكبلقبالحطاباتإليهالئارتال!دةففىالمملوكى،

منها.لكلالإداريةالاختمامات

اليهودبعاداتيحلقماوهوالحطابات،مجملمنإضالئابعذاأيمئاالدراسةاستخلمت

كانتوإنالمملوكى،المجتمعفىاوعوبديامعهاتعاملالقالأوربيةالمجتمطتلىسواءوتقاليدهم

بذكراهتمامهخلالمناثكبزئاكانعوبدياانلباحثثبينلقد(الدينإلىجميفاارتكنتقد

القرائينتقايدذكرلأنهنظزاالربانينولنفةمنانهاستنتجكما،نحالفةأفاعلىالصفارديةالعادات

حياةمحوريمثلانهبحكمالاختلافاتهذهليهكبدوم!نضراليهودىالمعبدوكانايضا،لهانحالفة

المعابد،بناءفىاليهوديةالعطرةتميزمعيةطرزوجودعدممنالتثبتتمالواقعوفى،اليوميةاليهود

الدينيةالطقوسبعضبممارسةالخامةوالظليدالطداتفىالاختلالاتلىليتمئليميزهاما(ما

ناعلىمؤكذاالمنثاملاةبتأديلأالالتزاممدىوفى،العبريةالسنةبدءبتحديدالحاصةوالثعائر

يؤدونالأيثكبزانحينلى،المنيانصلاةعنففملةالعشاءقبليؤدونهاكانواالشرقييناليهود

منصةوارتفاعالأرففعلىالتوراةلفائفوضعفىالاختلافنظر،لفتكطمغا.الصلالين

لمىعدمفىالقرانينوثثددمولاهمدلنلىالصفاردواسلوبالمعبدداخلعدمهامنالمرتلين

بصماتهالإسلامىالمملوكىللمجتمعكانذلكعلىوعلاوةنجس،انهاعتبارعلىالموتىأجساد

المعبددخولعندالحذاءخلعيخصماخاصةالممييناليهودوثقايدعاداتعلىالوافحة

جزةابصفتهمالعريةالشرتجيةالموثراتايفئاتتف!حوليها،الطعامومائدةالأرضعلىوالجلوس

عنيزقاخاصةعاداتبروزفىسبئاللسطينفىوالحليلالقدسوقوعوكان،العامنيجهمن

والحرصالقدلر،دخولهملحظةمرتينلياهمشقعليهم!نإذلليهود،بالنسبةالمجتمطتباقى

لقدما،مجتمعيمزماأمحرهىوالمنالعاتالأعادكانتولما.الحليلبأرضموتاهمدفنعلى

عيدمثلإليلاالإيثارةاوعنهابالحديثعوبديااقمماعلىالضوءبتسليط(يغاالدرالعةاهتمت

شابعوث.وعيدالبوريم
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شكلتنقدايهود،والعلطءوالعلومالعلمتالجاةجثالدرالةهذهباحثآخركانثم

فيها،العلمةالحياةطانحطعلىالحصرة(بدىحيثبات؟الحطصاحبعدالريهزةالقدس

يلقىوحبرامعلظالوفعهذاتيرفىعوبديادورتياناقمتالدراسةأنمنوبالرغم

ايهودعلماءعنذكرهوماخ!باته،فىاطنبهذاكثزايهملمأنهإلا،والمواعظالمحاضرات

ذاتوالأحداثالسخمبتكلعلىالفوءبعضإلظءالفرورىمن!نثمومنعرفتا،كان

ايوراةعلىايدريىاتتمروقدهذا،إليهمالايثارةثمالذينوالعلطءالدينيةبالعلومالملة

عوبدياخطابات(ن،بيدالعبريةاللغةعنففلأالظبالاهوعلمهالاخاهوعلموالمضتواليمود

عوبدياأحدثهاالتىوالنقلةالمدينةلىايدريسأسلوبعلىالوقوفمنتلميذهخطابمعمبهتنا

إسحاقالطلمميمونابنعنلضلأإيهمالإشارةتمالذينالعلماءمنوكانالمفطر،هذالى

تقييم!ةبوقفةالمبحثهذاوانتهىعذرا،بنوإبراهيموجافيتلمحمانيدبنوموسىوزيثىالظسى

الزاويةحجرثملأعححيثلل!طين؟فىاليهودلنهفةوباعثاوعالظمعلفاعوبديال!ثخص

الئخصيةشكل!انهالقوليمكنناحتى،الوسطىالعصوراخرياتفىالثرقلىاليهودجماعاتبين

منيمونبنوموسىبرلثىمقارتهيمكنثمومنللسطين،لىشزعمائهماليهودعلماءبينالأبرز

العظيم.إسرائيلبقائدتلميذهيلقبهبأنجديزاوأمبح،اللاحقينمنهرتزلوتيودورا!بقين،

لهزعمأظهورهإلىذلكتخطىوإنماواجتماعئا،و!عليمئادينئامصلخالقطيسلبروزهئظزا

المملوكية.تالسلطعنداحترامهلهكانكماايهود،بيننفوذه

الأولالمبحثفى؟ردالذءطنف!هالحؤالاخرىمرةنتساءلفقدالدراسةفايةوبعدوأخزا،

نأاعتارعلى،معنويةلكردكونهامجردعندتوقفتقدعوبديااشيطننزعةكانتإذاعمافيها

أنهالدراسةمرعلىعوبدياأثبتللقدالحا!ئمية؟ايهوديةقبلمنمحرمةفلسطينإلىالعودة3فكر

بجماعةللنهوضونفوذهوعلمهحياتهمكرلئاالقدسجاءليهوديتهالتعصبشديدمدينرجل

علىلتؤكدالأخرتالثواهدالدراسةوقدمتثاطبة،يكالمطدولةلىوربكا،فلسطينفطأليهود

أبرزغدابحيثنفحهوفىبلانفسهمفىالدينتعميقلهماكسباكخيوجد(نمنتمكنأنه

القدسبجماعةبابهو!!ملاحيةةطفرهمناحدثهعماففلأالمشنا،دراسةفىاليهؤدعلماء

فىالضرقيهودعنففلآوالمتوسطوابحراسبانيايهودإليلأيلجأقاعدةفهموجعل،اليهودية

دازامنهاجعلالذى،الأمرفلسطينلىالعثمانالعصربدءمعقوةأكثريبدوييهاومافارس

لهجرتهم.

تخطتبل،معنويةفثرةكوفادبركأررتتوقفلمالاش!يةعوبديانزعةأنإلىغلصوع!

إرهاصاتإلىإصائيلأرضلمفهومالدينىالشعارتجسيدإلىالطريقعلىأولىخطوةفىولوذلك
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ذلك،فىكرابةولا،الحديثالعصرلىالصهيويةالنظريةإليهتمبوماوهولها،البسىالمفهوم

حتىالميلادىالثالأالقرنمنالواقعةالفترةطيةالمنلأرينهمإقامةإلىيسعوناليهودظلفقد

أرضيدعونهماإلىالعودةيومالبلبضتىي!حدونأخذواالعصورهذهوطيلةالعضرين،القرن

الميطد.



الدارسةملاحق

)ا!رقمملحق

عوبديا:خطباتفىوالموانطوالبريةوالنهريةابحريةالطرق

ابحرية:الطرق)أ(

وردمامجملمنوالركابايإريةالحفنسروخطوطالبحريةالطرقبعفىنتثفأنيمكن

ابدقيةطريقهناكوكذلكوبالرمو،نابولىبينالواصلالملاحىالحطفهناكعوبديا،خطباتفى

وا!فريناقيرحركةيخدمخطوهو،صقليةفىسراكوزبمدينةالمارالبحرىبروت.-

الإلكندريةوفيءفرنسابجنربينالواملالملاحىالحطأيفاوهناك.المقدسيتإلىالمتوجهين

ستةفىالإسكندريةإلىرودسمنالمسالةتقالعال!فينةوكانت.رودسلجزيرةبالرموطريقعن

الذىللسطينفىالمقدسةبالأرضابدقيةيربطالذىالدولىالطريقفظكهذاعنوففلآ.أيام

فىعامكليأتوناليهودهم))وها:بقولهعوبدياإليهوي!ثر،المسيحىالحجطريقبمابةيعد

منأقصرولاأئاأكرطريقيوجدلاإؤ؟بالحجيجاظمةالسفنوكذلكبلابدقية،السفن

منيعدوالإسبهدريةبالرموبينالوأصلالطريقانإلا(()!(.السفنتلكتسلكهالذىالطريق

يوفا)2(.عضرثلالةخلالالطدةفىتقطعهالسفنوكانتانتظائا،الطرقهذهأكثر

يلعبهالذيالدورإلىالتعرضتمحيثالموان!؟بعضلىالعملآليةعنأيغاالحفاباتمخدثت

ميناءاستقبالوقدرة،والعكسالغربإلىإلضرقمنومرورهاالمفنحركةتنظيمفىي!اقار

قبلمندخولهانقلوافح،الإسكندريةيخاءلىأما.ليهالمياهلعمقنظزاالفخمةللحفنالبلدة

الدراسةأئبتتوقد،المملوكيةالسلطاتمنترخيصعلىالحصوليستدعىكانالأجنيةالسفن

ربافاأنإلىاشارحيث،سياسيةلأسبابعوبدياتقلكانتالقالصفينةمعخاماتعاملأهناكان

قيعيهالحصولعلىحرصالذىللأمانانتظزاقىابتبالةايالاربعةعبدةعلىهارسا

داخلتحملكانتصفرةسمةاستخداماوضحعوبدياأنالموقفهذافىوالمهمالميناء،دخول

طنمائتىشهاو!نت،الإسكندريةفىلبيع!الربانحملهاالتىالسلعبعضلنقلالبهرةالفينة

هذاكانولمامراسى؟وثلاثةصوارىئلالةزاتشراعىمركباهامواعفاقاومن.الغلالكلن

)1(

)2(

4،50،؟!أ،.،أح."ه.243.0

ل!أهأعأ+)3.ه.؟!لملا4ء(أ+؟+حع4ول503أ.+ع0751)."322.
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إرسال))إلىبئوا:أنإلامنهم!نلما،والغرقالتحطملحطرتعرضفقدوخربقديمالمركب

نأإلاللإنقاذ((مركبإرسالبغرضالظدقرماماتياطلاقالأخرىالسفنإلىإشارات

بأنتجوبهالقالصفنطبيعةإلىالح!باتصاحبايثارالأحمرللبحروبالنسبة.توقفتالطعفة

المظطيس)1(.علىباحتوانهزلكمفسزاالمعامررصنعهافىتشخدمأوحمديدهايكونأنلهاليص

هذابكلال!مع!!نالذىالأحرابحرعلىالرنيسىممرميناءعوبديايذكرولملهذا

البحرسفنإليهتأتىالذىالميناء(ن(يفئا))قيلزكرحيثإليهبالإشارةمكتفئاايجارىالدور

يقعلا،الجطلبواسطةالظهرةإلىلتنقلبف!ائعهاليهوتفرغ،مكانكلمنبالبفانعالمحملةالأحمر

هذه!نتول)2(((ايامخمسرحلاسوىالظهرةوبينبينهليىالذىسيناءجبلعنبعيذا

بالمصدروردلماو!قآالسويسخليجر(سعندالقلزمميناءعلىتمائاثنطبقالمواصفات

اططبات.صاحبقبلمنالمعنىالميناءهوليكون)3(،الإسلامية

النهرية:الطرق)ب(

السفنإحدىعوبديااشخدمفرىخطإلىإثارةل!كالملاحيةالحطوطهذهعنولغلأ

.الظهرةإلىرلثيدمنلطال!رفىالجتظمة

البرية:)ب(الطرق

الإسكندريةبينالواملالطريقإلامنهاعوبديايذكرفلمالرحلةفىالبريةالطرقعنأما

ن(وبعدالحانكة،منويبدااستخدمهالذىوالقدسالقاهرةبينالواملالطريقوكذلكورشيد،

القوافل،إحدىمرورفطرين...هناكمكظحيثالصلحيةإلىذلكبعد))وملناذكرغادرها

منمكونةرحلةعبورلمجردمأمونغروهوابلدة،هذهمنيداالبرارىعبرالطريقلأننظزا

ناإلىاصطحظهمالذين،جمالثمانيةمندتألفعربيةقاللةوصلتأنإلى...لقطجمالخمسة

النباتيةالحياةمظاهرمنمظهراىرؤيةيمكظلاحيثالبرارىوسطبلدةوهى،قطيةوصلنا

كذلكيوجدللا،رمالإلاهىماللسطين!بلوغأحقالأراضىاقدادوعلى...النخيليموى

4؟!ه،."،أ."هأح،أ2.0").225.9(2)

أكاا.225.0.4()

تذكرةالمحطةجبرابنرحلةالأندل!ى:احمدبنمحمدالححينابوام.(217هـ./461)تجبرابن)3(

68.مىام،559،الظهرةنمار،حين:تحمبنالأسفار،اتفاتجاتلىالأنجار



223

ابريةوخلال...ومعروفةمحددةأماكنفىتوجدابخيلىأشجارأنحتىالنباتاتمننوعأى

فىيبدأالظهرةوقتفيهاخ!امهمنمبعلىاعتادتقدالقوافلو!نت...العريثىإلىوعبا

بينالواعلالداخلىالطريقكانثمتذكر((.ثكلةأيةحدوثدونغزةإلىوصباحتىالبرية

لحم)؟(.وبيتحلحولعبرالقدس-الحيلطريقثموالحليلغزة

)2(رقمملحق

فىورد"ولظي!اليهوديةالأسووعددإلي!الومولوتواريخالبلاد(مماءتفمنجدول

عوبديا.خطبات

الرحلةصخط

!صيودىقي

روما

نابولى

نولرصا

لانيةنابولىمفادرة

بال!مو

القدي!قلعة

يوحنا

رودس

يةسبهدرلاا

رشد

فوه

هرةالقا-قلابو

)(

الاقامةومدةالوعولتاريخ

.ام486نولمبر9

م.1486نولمبرا2

اثهرأربعةيهامكث

.م4879يويو8

ام.1/01487/-137/منلي!مكث

لقرييأونمفشهرين

.ام487أكوبر3

الأسرعدد

اسرة058

سرةأ004لىاحو

ثهرعنيزيدمالييمكثام487انولمبر8

ايامسبعةلهامكثام488لبرا-!-ياير

ما884لبراير

يومينفهامكثام488فبراير

.ام884مارس

اسرة22لهابالى

ةاص52حوالى

أسرة575حوالى

كا!4!أ،ل!.055حأا..200.را-23و.
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نكةاظ

المالحية

قطة

لرفيا

كزة

لحيلا

لقدسا

بلساطر

يومينليهامكث

أيامللالةلهامكث

مرورمحطة

اباماربعةبهامكت

.ام884مارس32

.م8841مارس52

الرخطعلىبت

سرةا02لىاحو

سرةا57

سرةا501



الدراسةوخرائطأشكال

(1)رقم!كل

!!5+ثومارطرازمنلمعبددإخيةصورة

كن!،ث!ح-ول.،كهه!ثي!ل!هم!5كلام!،024.0.:كانقلأ

225
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أدالاطالا !ا*!ا!/1**
!/!!!/1**!!ا!.

--لاأ!!---*!!---3،آ--
*اء*ا!*ا!/
؟أ*!/أ*!!!ءأ
0/1*!أ*!ا!*
---ا*لما*!ا!

3اب--13/----6!---ب
*ا!*اء*!
اء713!ا
،*ا!أ-!!!أ

/1*!3!17**/أ*!/1*لم
ا*ءا*ءا*--ير

*ا!*اء*الم13!----ح!ب-----!آ/--ي
!*أء!!أ/

)2(رقمشكل

ايومارلمعطرتخطيطىرسم

ك!أول3لأط،ح.ث!.،3،وللاه!!3!ولمهه،لام!!"،33.0و.:عننقلأ



)3(رقمشكل

5(را)المينرالنبىالضمعدان

بالقاهرةعزراابنمعبد

ريعمحنإعداد:الآثار،كئةتقرير:عنقاز

!!

أ!

227
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.!!فى

ا+-نجأ1

لحأ!

ا!دإل!،!ا

ث!بر6
)4(رقمثكلالمم!

ايارضىللطابقتخطيطىرسم

6----------جح!بن-أ-أ

111؟

إ!أاا:

أ.

أا!حات!ف!-تج!!
!عاحتع!مجبهعجب

)5(رقمشكل

العلوىللطابقتخطيطىرسم



،نمد!

!!ي!ببم

...+!0،.ه.!.00000.ه؟ةعبم

.!.!مح!فبلم

ثر!،؟"!ابلأ-.ىكح!م!؟؟ء.*بخزر،في!4
.ا0ا،؟!أ-،-!؟ةأأ2،أةاأنج

3!%إ.!دا!اأ

ا.-.ذهـةقئخأطلاسا

-!أ--ا-.--

؟يإ-

-7!ا--.أأأ.- بم.

11أ(هـ-؟:

11ا!1ت

)7(ثكل

طولىقطع

922

)6(شكل

عرضىقطاع

اإ!!أ

إأأ14أابم
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أ)8رقمئكل

.(الداخرإ!ن)ا!نظردىابشكلممفاثمالثالقرنفىبالقدسذاكىبنعوحانانمإ.

عن:نقلأ

3ح4-!هول،كا!ل!،.سأ،+ا،أأنام.حفى،دأ4اماس!)ع!كاكة!س!34أء7أاأأأ34هول،206.0.3



ب؟3

ا

3
!!

نلآ

مح!

بم
؟6

.،

كا
ن!

خيما

ث!

ب!

م.-ا.!

أ.....برجع!+-.-ثى-ك!...ءأ! ..ء.!!.هميط*.:..،*في"!؟...كا-..+-.
:مميرنختكالجص!ير!حمض...

هـ..كم!ممهـب ا.+!ء
إ.لمش؟ت

لم،3.4
.كأ.-..ص

."..يه!ث!ندهـأأ،.-.تحمبهم

؟.بر،
8!)

!00،هأإ...%.!..

.!صص:ث!!..
؟ب.أ!.،!مجب!.

لمش،:

.وفت!.!ا.-مم!بخبر:!م!
:-ت.......-...ك!في

ء.*ثهـنج!.عنن.إ.

-!د

..جبم..ا.كأحيم--
بما
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الدراسةعلىتذييل

الثلائةللخ!باتعرض

خطباتفىذويهإلىبرتيوروداجارعوبدياقلماختطهماالآتيةالصفطتفىنستعرض

موطنحتىايطلياالمنشأموطنمن!امرالقالبلادفىومشاهداتهرحيهوقائعتفمنتثلانة،

ترجمتهفىأدلرالناشروضعهاالتىالحوالثىعلىالابقاءعلىالباحثحرصوقد.القدسالمهجر

حالها.علىاثلاثةباتللخط

الأولالحطاب

(جدلاالآن(ناوها،والمشاكلالألملكسببتدرحيلىانالعزيزوالدىياأعلم"إنق

ولاالتدهور،فىعاليتكليهأخذتالذىالوقتفىلترككمواساتىوسعهلىمنالبشرمن

لمنذولذلكالألثيب.لثعركهجرتتدأنق(تذكرحينماوالدىيادموعىاجففانيمكننى

الرب(نذلك،عاهدتككطمطلبكالىأنإلىالابتهاجنفحىعلىحزمتلقد،الوقتذلك

البدايةفذرحلئوتائععليكاقصانلىاممحالأقلعلى.نفترقانلكلبقدرالذىهو

وجودىأثناءتسلقهاالقخطباتك،فىاتباعهعلىتمنيتالذىلبهجوففاالنلأية،وحتى021."

فىاليهودوتقاليدعاداتبوصفوذلكادفى،الطممنالوقتهذاثلفى5!اه،لأنابولىفى

الس!نمعالمتبادلةعلاقاقموطيعةحياقمواقعمتناولأبزيارقاقمتالتىالأماكننحتلف

.المدنهذهفىالآخرين

"أ!أح)3ا-)1(57ا!س!كا!س!داهل!4861كسليفاكسعال!ثهرمنالأولاليوملفى

ثمروماعلىالترددلىاخذتكماشيلو،دىسيتافىإقامتىبمحلالأموركلأعددتأنبعد

فترةليهاوامفيتذاتهالشهرمنعشراكلىاليومفىإليهاوصلتالتىنابولىإلىمهاانطلقت

لذالى،يروقالذىالنحوعلىمركبأىاجدلمإنقحيثالإجهاد،فىغايةمجهذاخلالهاكنت

نابولى.إلىثانيةمرةعدتثماشهرأربعةلمدةمكثتحيث534+حاسالرنوإلىتوجهتفقد

ل!ولحلأح551س!4أ!5ماء*أ5لامم!5"اع4!ء،".2!01:نظرا(1)

وابدية.اليهوديةالتواريخبينا؟حثمن!ويق(أالأقواسبينمذكورهوما)+(كل
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قإيويومنالممتد6كله+داولتموز)1(2منعضر11!بعمالمبيومفىالرابعالشهروفى

بلانكى)2(الصيدلصحبهايعةوصضخمةسفينةمفىعلىنابولىمنخرجتا0ام487يوليو

فىأيامخسةحالأيةعلىأمضياوقدايهود.منتسعةرفقتىفىا"وكان330ولحأ"ءورة)!

ال!اكنة.الرياحبففلول!)كا!5بالرموإلىوملناحتىالبحر

ليهاالمقيميناليهودعددويبلغ،مقليةجزيرةفىكبرلفأنذاتمديةهىوبالرمو

منوهم،المدينةهذهاحياءأرقىفىيقعواحديثارعلىجميفايعيضونأسرةوخسينثمانمائةحوالى

لكوفمنظزاالمشحيينمنمكروهونوهموللاحين،الفخاروصانعىونحاسينحدادين:الحرفيين

العملةحجمفىأحمر،قمايققطعةوفععلىمجبرينكانوايم!زهموكعلامة.رثةملابسيرتدون

علىمجبرونلأنهمذلك!هلهمعلىثقيلوقعالملكيةللضريبةو!نالصدر.علىتثبت،الذهبية

وبناءالشاطنإلىالسفنسحبعيهملكان،منهميطلبعملأىفىالملكاجلمنالعمل

التىالصغرةالرتبذاتالإداريةنفالوولتقليدهمتمكانكما.الأعمالمنوغرهاالسدود،

.بالإعدامعليهمالمحكومالموتىاجسادوحملالعقوباتتنفيذمهامهامن

الحجريةالأعمدةأنإذكله؟العالمفىمثللهيوجدلابالررموفىالكائناليهودمبدإن

قمتولقدله.ثيلأحياتىفىأزلمامروهو،العنبتكعيباتتتسلقها!ئتالحارجيةبالس!حة

الووليمكنكالسطحةهذهومناشبار.طسةسئمكهفوجدت211."الأعمدةهذهأحدبقياس

جوانبثلا4الردهاولهذهالمعبد.لردهةامتدازاتعدأخرىساحةإلىحجريةسلالمطريقعن

رانعمياهينبوعبالردهةيوجدكماالمعبد،إلىيدخلانيريدلالمنبهرةمقاعديضمورواق

كعرفهطولهانإذ،المربعشكليتخذالذىالمعبدمنالرابعةالجهةعندالمدخلويقعالمنظر

العهد-تابوتيوجدجثقبةيثكلعلىحجرئابناةالشرقيةالجهةوتفمذراغا.أربعون

الففةمنالمصنوعةالرمانوبحببالتيجانمزخرلةوهىالشريعةلظئفوبداخله-الشريعة

آلالتأربعةاليهود-منبالررمولىالمقيينالأهالىلتق!م-وففاقيقهاتبلغالكريمةوالأحجار

عناديقفىموفوعةتكنولمخثبيةارففعلىموضوعةالمخطوطةاللظئفهذه.ؤهبيةقطعة

جهةوالآخرالثمالجهةمفتوحأحدهابابانللهاالعهدتابوتحجرةامانحن.نفعهاكما

يتولونأمانتهملىالموثوقالمتدينينالرجاللبعضمكتبيوجدابىبينمنكلوخلف،الجنوب

)1(

)2(

5+ءلأحهاهع4أ4آه9س!"؟3"ط!ه*حاء!4"155.0.

4"هول3أ!53

http://al-maktabeh.com



235

المرتلونعيهايقفح؟(01!؟ح"؟+ثيباهخثيةفمةتوجدالمعبدقلبوفىعليها.ايإشراف

الحبتأيامفىالعملهذايؤدونمرتلينخسةالمجتمعهذافىيوجدوبالفعلملواقم.لتلاوة

مملينمجموعة(ىمنعاعهالىي!بقلمبعذوبةأناثيدممويقدمونالا!كالات،وفىثل4؟؟!3

طفللأىيمغنأنهحدإلىجذاصلةتعدالممليناعدادف!نالأشوعأياممروعلى،آخرين

عددهم.يحمىأنالحنمفر

معدةأيزةيفمالذمم!كانالمحثفىبنىمثلالأبنيةمنبالعديدمحاطاالمعبد،كان

فيهيمضونمكائايجدواأندونالمكانإلىيفدونالذينالفرباءلاسقبالوئزلالمرفى،لاسكال

القضءبسلكيعملونالذينالرجالإقامةمقرهو،وضخمفخمقصريوجد!نكط.ليلتهم

جبايةسلطة!يخحهمعامكلرجلأعثراثنىيخارالملككمانهؤلاءومن)؟(المجتمعثونوإدارة

مافاكويسبالحجن.عليهمالمحكومعقوداتوإقراردلعهاالواجبالفراماتوتق!مالغرانب

بالحوء؟يتمفونماغالظكانواالذينابكرةالأ!خاصرهؤلاءالنقمهذايثأنفىقولهيمكن

هذافىالانخراطمنيتمكنواحتىوالهباتافدايابواسطةالحاكم212.0طىيمكنهمكمانمافعادة

اليهودية،والطنفةالمعبدعلىفرائبمنيفرفونهبماؤلكيعوفواانيلبثونومااطاكم،النظام

ف!نتالنظامرجالمنالمخارةالطدمةتلكاما،بالضرائبمقلونابؤماءالأهالىف!نوكذلك

شدةعنالحناجرالقلوببلفتلقدثمومن،مطلقةملطةذاتلهىولذا،الحاكممنمدعومة

ابؤس.

إلىيحثمانهيؤتىمايهودىيموتحيفا(نهوفها(بالررمولىالآتيةالطداتلاحظتوقد

-!ثونالتىالكلطتمرتفعبصوتلررددونالجنازةبمراسيمالكهةيقومحيثالمبد،رواقداخل

للفقه،دارشاكانلوحبذا،الجانبمرموقرجلأالمتولى!نإذاأماالحضور،أمامايتهذابا

فىزاويةفىووضعهاالأولفعلىمنال!ثريعةلفائفونزعالمعبدقلبإلىتابوتهإدخاليختم

ورثاءالجظنزيةالمراسيميدأالمقابلالركنلىالميتثابوتيوضعوجئذالعهد،تابوتحجرة

المتوفىتابوتذلكبعدوئحملالعهد.تابوتلحجرةالأربعةالأر!نفىزاتهالطقسويكررايت

ترديدفىالقارىيضرعالمدينةبوابةاتجمعبلوغوعند،المدينةخارجفيهصيدلقالذىالم!نإلى

التىابقعةإلىالوعوللحينوذلك)2(الأخرىالمزامربعفىإلىبالافالةوالأربعينالتاسعالمزمور

ايت.نهايدنن

...2160.07107ايهودىالمبدباب:راجع)1(

،2(

ول5ح!لأءاهءه4أ،آه!أ.أ*؟5)!أ*ه!عح!4".6"4.
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الففرانعيديوممصاءفىأنه؟اكليةال!داتأيغالاحظتكما

اليهودعندالمظالعدمنالس!بعاليوموكذلكل!4!()1(مهأول5)أولح*عول

الانتهاءعقبالعهدتابوتحجرةباببفتحبالمعبداظدمانيقومل!،!()2(آه4+ح؟!+ح)ح)3

وتفمنمجموعاتيثكلفىافءتأتىالمكانهذاوإلى.هناكبطولهالليلويم!ن،الصلواتمن

منيخرجنبيمامعينبابمنيدخلنوهنوتمجذا،توقئا(مامهاوتنحنينالثريعةلفائفبتقييل

إيهداخلاببينالمعبدعلىالنسوةمنمجموعاتتماطرالليلمداروعلى.الآخرالاب

منه.وخارجات

الشتحتى5247لطمتموزمنوالع!ثريناكلأمنتمتديرةبالرمولىامضيتوقد

ومنذام.ا.487عاماكتوبرحقيوليومنحوالى2480)3(كا!3(*4،6س!3!!)"(أ"3برشيث

تجلالسبتخطبإلظءإلىلاس!+آ!أ"33*!!اليهودرئشدعانالمدينةالذهحللتان

بدايةالعملهذافىيئرعتوبالفعل،بذلكرحبتوقد4"س!ولألملا3!ل!ص!فشاصلاة2."را

ابدىوقد01،ام487لاكصطس5247آبيثهرمنالجديدالقمرظهورعندالسبتيوممن

يومكلدرسإلظءفىالاستمرارإلىمفطزا(مبحتحقالقيتهالذىبالدرسإعجاهماكس

لمهدفىلأننظزاطاثلأذلكوراءمنأجدلمإذنفسىعلىالطيبوقعهالأمرلهذايكنولم،سبت

فىالواتعةالمديةوهى،5ء-3سراكوزحثلاإلىالذهابعلىالنيةعاقذاكنتوإنمابالرمو،يكن

إلىوتملالبندقيةمنتبحرسفئاهناك(نالوقتذلكفىعلمىإلىنماتدوكنت.صقليةأطراف

تخيدمنبالرمويهودتمكنوقدالمقدمى.بيتمنالقريبةبروتإلىطريقهافىوهىسراكوز

فىعزمىعنإثنائىبغرضالصحةمنقدراىلهاليسإشاعاتترويجبغرضالنال!بعض

وبقتسراكوزإلىللنفاذالألفلالوسيلةفقدتائقإذإليهعمدوافيمانجحواوبالفعل،الرحيل

وخلالهامنثاصلاةقبلساعاتثلاثتمتدكانتالقالأهالىعلىدروسىإلقاءلأستأنفوسطهم

كانكلماتىبأنوجهاؤهماخبرنوقد،الأعرافعنوالحارجينالواشينأولئكعلىبشدةحملث

بخفسىولاحظت،الآثمالسلوكهذاعنبالفعلواقلعوامنهمكركاثأثرإذ،عليهموقعهالها

لكنى؟لا(مالأولىسرقمإلىسيعودونكانواإؤاماأدرىولابينهمليماالواشينعددتراجع

كظرة.-الفداءيوم)1(

!+؟5011،!؟،"3بابالعبريةاليدهذايعرف(

ءول5ءلأ)ه"ع4أ04م)ح"أ3"لألهـاه*اع4!ح،5.107،ه".562-642.

لكريخ.عوبديا!بةلخطافاكأنويدوالظموسدموجودةغر)3(
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ويتاملونيعظموننىكانواأفمرغمظهرايخهمبينابئءاتحملأنيحعنىيعدلماللحظةهذهنذ

لقديشهم.الميحيينمنايديينمعاملةمعى

منهمكثروحرص،إليهمبعثئقداقةأنيرددونأخذواانهملىالأهالىتقديربلغوقد

تولتالقالمرأةانحتىايذكرة؟سبيلعلىقمايقبقطعةولووالاحتظظمنىبثىءالظفرعلى

سوفأنححافمفىووفعوا،العملكذاتقومعندماتتهجكانتال!نيةملابسىغشلمهمة

فىفقطأركبكنتأنقبيدلى،كبررراتبتقديموقررواعام،عنتقل،فترةمعهمأىكث

ايعاد.ارض،الأرضتلكوهوتلى،كلمنابخيهماإلىالومول

ثراعيةسم!ةبالرموميناءإلىوصلت)1487(5248المقلعديوممحاءوفى

ول7ول)51؟3آهلأ34!إ)5لولترراأفميضولام)9(الرادكانوقدالاسبهدريةإلىمتجهةفرنية

وفى.صحتهذأسالراننفىعلىالرورادخلومما،خادمهمعهاصطحبوثدقهاعلى

الأحديومفارمنتمفمعبالرمووغادرناالإبحار،فىشرعنابرشيثالبتليوماكيةالليلة

علىك!حالمبأدر!عندماولذلكوليلأ،نهازااليوممدارعلىمواكئاالطقس214."و!ن

ميسيناإلىوملناربالفعلىالمكانهذاعبورواتمفا،ه!ة"33مه33!ولكا!أيشالنارمنمقربة

وفردها،الأجناسكلفهاتجتمعحيثاقيرةبلدةهىالمدينةهذهوكانتاجنين.يومظهرةلط

منالظدمةالحفنجعلالذىالأمرتارها،يتوسطلاكانابلدةلأننظزاصوبكلمنالسفن

ذاتالسفناشقالعلىبقدرتهالعالملالمكردءالمبهويناءهايعتبروالثرقالزبجهة

يكنلمكمابالررمو،ثلكبرىمديةليستويسيناألظط!.إلىنقطة(قربحقالكبرالحجم

وها،الجمالمنآيةيينا!نتفقدزلكومعبالرمو،فىرايناهاالقكلكجيدةماءينابعها

لقدلذاواحد،لثارعفىجميفايقيمون،يهوديةاسرة(ربعمانةحوالىالاصييثى،المناعةشديدةقل!4

بالرمو،فىالمقيمينايهودأولنكمنثراغ(كركانواالبلدةهذهويهود.همويمزنيخمهمأعبح

مفتوحخاصمعبدهفمكانكطاقير،منعددبينهممنأنهإلا؟حرفيينتقرئاحمفاكانوالقد

بادارةيتعلقوفيماوساتية،ماءعينوسطهفىوتقعمغلقةكانتفقدالأربعجهاته(ما(على،من

،كانوا،إدارته!أعمالللصمسنوئااختارهميتمالأيثخاصمنعددلهناكالمبد،هذالثنون

بالقربأقيمعرسحفلحضورلىثمادفوقدبالررمو.يهودهايقومالقذاقابالمهاميضطلعون

امتطتإذذلك،(عقبتالتىالمراسم،السعابر!تترديدبعدشاهدتحيثإقامقكلمن

إلىثايةبرحلةقامقدوأنهولابد2(ا-5680مىمنوابثورةالمترجمةاخ!باتكاتبهومرلام)؟(

.أ*على(733!م+ح)ح)33مجموكهإلىالالئارةيقمدواباثر.الثرق



238

أما،هناكإلىالأقدامعلىسئراسبقهاقداليهودمجتمعوكانابلدة،خلالفرسعهوةالعروس

بينحيدةالرهىتظلبحيثالعرول!مستقيناليهودشيوخمنجماعةوسطخرجفقدالعريس

فىبدءواأنلبثواوما،مشاعلمنهمكليحملوالأطفالالثببوكانجواذا.تمتطىالقالجمع

منالأهالىو!ن.حلقةلثكلفىالنواحىلفئمناليهودخاصةاكساتجمعحقايهيل

بسوء.الاحتفاللهذامنهماحدتعرضلمولذاالطدات،هذهبمثلويبتهجونيعدونالمسيحيين

ميسيناغادرناأيهوبر!م"حمم!ولأ!74"3ماريثشفانلفهرمنعشرالحادىاليومولى

قححول3)1(سكرىمناليهوداقيرلأحدملكهوبمركبإلحاتناتمحيثرودسإلىطريقنافى

كذلكسراكوز،منجاءواالجلودمجالفىاتيهودالمظعمنوثلاثةخادمهصحبتهفىوكمان

بناته،من215."واثتانابنائهمنواثنانزوجهومعه3كله"ح4حأشردىيهودىمعناركب

إريثادلنارحدنعبرانكوكتبيهودتا،عشرأربعةالمركبهذاظهرلوقعددنااصبحوبذلك

5!،)محمأ"مولالأرخبيلمنطقةبلغناانإلىالبندتهةخليجعبرالإبحارفىيثرعناثمبحلام،السفن

ونيجروبونت4!حأ4وكاندياشأدلاهكورلوجزيرةمنهاصدررةجزرمجموعةوهى

الأرخبيلهذاجزرعددويبلغ،المجموعةهذهإحدىثعدالقترصواخذا35!ص!ل!ورودسهأوله

ريحتداعبنا!نتايامأربعةمدىوعلىمهجور.الآخروالبعضمأهولبعفهاجزيرةثلاثمائة

منتمكتاوبال!دهوجاء،عاصفةواجهتاالرابعايومفىسدولهالليليرخىانتجل(نهإلاطية،

يفط!كانالقالجبالوسطصغرطبيعىميناءإلىباللجوءالأمواجعنفمنبأنفشاننجوأن

.ايامثلاثةهناكامفيناوقد،الآسنباتوايفجاريوحناالقديسخبزنبات

هذهغادرنا،ماريفشيفانشهرمنعثراكمنالموالقالأحديومولى،ايامثلأثةوبعد

الجزرمناعد)ذانرىكظالطريقوطوال.رودسمنميلأشينبعدةعلىوغدوناالجبال

اخرىمرة(دراجناعدناانناغررتركيا،جالكذلكالرؤيالناواتاحت،الجانبينعلىالمتناثرة

هاومكثا،رودسسيادةتحتتقعكانت!ولهسأبجوهتدعوجزيرةفوصلناميلأ،ثمانينبمسافة

بالتحدثابرةاحدقامهناكإقاقنا(ثناءولىللإبحار،مواتيةتكنلمالرياحلأننظزاأيامعشرة

فكوىرلعإلىافطرهالذىالحدإلىلولترا(فميشولامالرابىإلىومهينةلانقةغرربطريقة

إلىسعوازملاءهأنإلاالبحارهذاعنيجثبنفسهالربانخرجوعندئذ،الربانإلىبذلك

الجلادقوةأخذتوعندما،جلدهثمبتوثيقهالربانامرإذ،بالفشلباءمسعاهمأنإلا؟عليهالتشر

.أ+؟ه،ع،ابانوقي4!5+!ابالرموبينماتقعجزيرةوهى5،2ءحدازوكوتكونربما)1(
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ولملمي!ئولام،إهانةمنابداهلماوزلكابرعقاببخفسهليهمليدهمنالجلالربانأخذتخور،

واش!ثاطالأشهاد،رؤوسعلىيثولاماعذازاكذلكالبحاريضدمأنعلىأصربلهذايكتف

يهودىاعذازايقدم(نعلىاجبرمنهمواحذابأنلثعورهم،يخطالسفينةبحارةطاقمجميع

كمايعاملونناولمككراهتهمواأبلىوماعذاالوقتذلكوفذحقه،فىبالسوءتكلمأنهببب

قبل.منئعاقلكنا

وؤاهبةرودسمنتادمةهفرةسم!ةوجوداثرىاكجر216.0ميثولاماستغلوقد

القسطيطينية،إلىومنها،خيوسإلىالتوجهعلىالنيةعالذاتلك،مركظليتركأ"شأ30خيوسإلى

ميشولامالرابثركبعدالثالىاليوموفى.الاسكندريةإلىمرافقتافىالأولىيتهعنتخلى(نهذلك

الجنوين،منجيذالسليخاالمعلحينالرجالمنرهطمتهاعلىمفرةسفيةعليناأقبلت،لظ

ماإذاحالةوفىسفيا،تحركرياحوجودلعدمالرباننفسفىالقلقالأخباوهذهوبعثت

الأخرىالسفنمنكبررةأعدادوجودبسببتأثيهلاسوفالسصي!ةلمنمواتيةالرياح(صبحت

التوجهالربانترروعليه،السفينةهذهمنامئااكرمركبيوجدلا(مبحوبذلكحولها،من

،رودسلسبدةخافعةاح،ك!ح3؟ده5أ57أ،دةيوحناالقديسقلعةتدعىصف!ةبلدةصوب

حفا.المسيحيينيدتحتبقىالذىتريلىالوحيدالم!نوتعد،الأتراكجبالعلىواقعةوهى

مناطرال!علىالتىالأراضىكلبأنعلفا،والمناعةايحمينمنغايةلىأنهاإلاعفرةبلدةإنها

القمرىالضهربدايةيوموهو،الجمعةيومفىهناكإلىبلامومباوبالفعل.الأتراكممتل!ت

مواتيةبرياحإلباللةدلعالشتايالىاليومظهروقبيل5248.عامنوفمبرا151كسيف

كسيفمناكلثالأحديوموفى.بيلهفارهكامليوملمدةنبحرنا،المكانهذامفادرةمنمكن!ظ

رودل!.إلىرحلتنافىوملنايوئاوعثريناثينلمدةايعمرإبحاروبعد4852عامأنوفمبرا

صلةتربطهسفينتناربانكانإذلثديذا،ترحائابخاورحبوا،بوموكرودساهالىواتهج

المقيميناليهودرنجسلاسكاباالصمةإلىتدمكذلكله.صديفاكانكما،الجزيرةبحاكمقرابة

الميةفىآنفارلقتنالىكانالذىيثولامواكجرالرابانزلكحبوؤا،لناوأبدىرودسفى

غرلةتخصيصتموقد.رودسلىاليهودرجالأيثهرحةلا)ا،ل!."ناثانالطيبالرابىيثمينهو

لىكانواالذينالآخريناليهودبقيةدكريمتمحينل،إليهاحتاجمابجميعمزودةلىللظيةرائعة

فىتقريئااليهودفازلجميعأنإلىذلكويرجعالفيالة.سبيلعلىمعهميتناببمارففتى

أولحكمفترةخلالالأتراكيدعلىالحصراعمالاثاءاكمليدمررتعرفتقدكانترودس

رودسيزلمالذىإن217.!فيهماتالذىالطمدالتخريبهذاعلىأقدمالذى(باطرقم

أرسللقد.قطتيمنتحصيناتيزلمكأنما،العتيدةوتحمياقاوبوابتهاابيعة،الظهقةباسوارها
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البلدةبقذففقاموا،فيهتوفىالذىالطمفىلمحامرقارودسإلىجيثا)1(التركىالإمبراطورهذا

المجطةاليهودبأسوارأطاحواابحوهذاوعلى.هناكللعيانلثاخمةلاتزالالتىالحجارةمنبوابل

جنماأنهلىروواكط،هناكيعيثونالذيناليهودبذلكأخبرلىوقد.منازلهمودمروابأحيانهم

أنزلوهاكاليهود،معبدبوابةإلىوملواحقطريقهملىمنكلقتلوا،البلدةالأتراكدخل

علىوبناغبعفئا.بعفهمبقتلالهروبفىواخذوابينهمليماوتفرتوافارتبهواسخطهعيهمالرب

موقغااليهودوأعطىالمعبد،موقعلىكني!ةبباءالحاكمتام،حدثتالقالمعجزةالكرامةتلك

حول34(4دوقيمامائةبخحهمبالفعلالحاكمذلكقامرودسلىهاككنتوبينماعنه.بديلأآخر

لهم.جديدمعبدلبناءنحصصةالبلدةعوائدمن

وعشريناثنتينآخرعناولعددهميبلغإذكبرر؟عدداليهودمنرودسفىيبقلم

لالهم،اللحماوالحبزيأكلونلاالحضروات،علىييثونهملبال!دفقراء،جميعهم،اسرة

الذيناليونانيينمعجدل(ومهاثراتلالدخولخشعةالحمريتاعونلاأفمك!،يذبحون

يثىءبأىالمساسعدمعلىيحرصونل!فمالسوقمنثىءبشراءيقومونوعدما.هناكيعيشون

ل!نالواقعوفىاطوير.طمواكلالحمريثربيحرمالذىللظنونيمتثلونانهمكطكل(خاص

لصيح،بلسانويتحدلونجعذاثعليئامحلمونأفمكطالذ!ء،لفديدورودسفىاليهود

بطريقةويتحدلونالهندامحنى!نواالدباغينانحق؟الأخلاقوم!رمبالأدبويتمفون

بالحن.يتصفونمجملهمولى.ويطوللينمولشعرهمالسراحيطلقونوجميعهم.ملاثمةمهذبة

جميعبصنعانفهنيشفلنوهن؟رودسلىتقمناللاتىمن(جملهنمنايهودياتبينيوجدولا

مساعدةمنالنساءثتمكنالأسلوبوالذا،الأرضلهذهالمتحيدينللنلاءخدمةاليدويةالأعمال

بيوتإلىيأدونكانواإفمحقالقدير،ملؤهام!نةلىليضعوفمالنبلاءهؤلاءأما.ازواجهن

الوقت.لبعضداخلهادعملناللانىالنسوةإلىبالحديثالاسنئناساجلمناليهود

ذلكويتم!كفنهداخليدلنإنما218."دابوتلهيعدللا(حدهميتولىحينمااما

الشكلهذالإحداثاشجابلأاكرتكونحتىقبلمنتزرعلمثربةفىآدمىقالببطباعة

.الأرضترابعيهائهالثمخشبىبلوحوثفطىايجويفهذاداخلالجثةتودعوعندئذ،الآدمى

ناكطآخر،م!ناىجماللمحوبهاشعرلمبئكلبديعهوبلللفاية،نقىرودسلىوالهواء

.03ررءوللاا11لأاكسليمان(1)
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البلاءلسلطةاظضعينايونايين!نأهلطومعظم،فقرةأنهاإلانطمةوترتهاعذبةماهها

450+هس!كلهـ.م3

ع!ثراظدلىحقأنوفمبر!كسليفشهرمناكلثايوممنالمزةمكثنا،رودسوفى

إلىبالإبحارللسفينةيسمحلمرودسحاكملأنوذلكديسمبرا،أ"أحكا!+تثشهرمن

الجزيرةحاكمانذلكعليها،التحفظمصرملكمقدورفىيكونسوفأنهخثيةالإسكندرية

سيسلمهبأنهوعدهأنبعدمصرملكمنذهبيةقطعةألفوعشرينمانةمبلغتقاضىقد!ن

الحاكمولكنلرنسا،لىسجوئاكانالذى30ولح"حجمايركىالإمبراطورشقيقذلكمقابل

وراءالحببهوذلكم؟التركىالامبراطورغفبمنخوئابالوعديفى(نوسعهفىيكنلم

كبربكممحملةكانتانهاخامة،السميةعلىيدهمصرملكيفعانمنرودسحاكمنحاوف

تثاورحال،أيةعلىببطء.يمروالوقتكلههذا.البطرةمنالعددهذاوكل،الثمةالسلعمن

التىالمخاطركلبرغمالابحارلالثروعع!اكرحوامتنها،علىالذينايجارمعالسفيةربان

ستةوبعد،رودسغادرناثيبث،شهرمنعدثراطاد!المذكور،ايومهذاوفىلها.يحرضونقد

الماديةالأجرةدقديمبعدإلاالمظءولوجالسفينةربانورلض.الإسكندريةقبالةأصبحنا(يام

المريقفىورشيد،الإسكندريةبينيقعم!نوهوترابىمياهفىبقالقدذلك،على.الواجبة

ئعدعلىبمرسانالألقينامتسفا،!نابلانإلابعميقة،البقعةهذهلىالمياهدكنولم؟الظهرةنحو

يشخدمطنفتاستهصفرمركبالسمةعلىمعناوكاناكط!،منتقريئا(ميالأربعة

الإسكندرية.فىلبيع!بفلا!وطلهالفتراهقدالربانكانال!ثاط!،إلىللانقال

الإسكندريةمناتخذقدوكانمصر،لملكالممثلوهو،بالإسكندريةالأصرأرسلوقد

فىإلي!الدخولإم!نهملىعليهاماوكلالسمية(نمؤكذاالربانإلى921."ارسلله،مقزا

نفحهقرارةفىانهرغم،الملكإلىسفراءبنفحهلأرسلالوعد!ذاثقتهيفعلمالربان(نإلا،أمان

الاسكندريةإلىرةالبطمنقليلعددمعالقمحبحمولةالمغرالمركبيرسلأنلىراعا!ن

يصلواأنفهمثوقغاالجمعةيومالمركبهذاإلىاليهودانعكللذلكالأصر،قالهماعلىبناة

يفحانرلضالربانلأننظزابالتحركللسفينةيسمحلمالأصرولكن.السبتيومالإسكندرية

السفينة،منسهممرمىبعدعلىالصدرالمركتفىاليهودنحنبقافقدذلكعلىفيه.الثقة

الماءإلىافتقدناكطابظد،فىالمؤنلأخذت،القاهرةمنالريعليصل(ندونالوقتنجعضومفى

ابة.علىتالمرمعهلضلناحذانجلغا
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تحطمهوجاءعامفةهبت،الليلمنتمفحوالىياير!أواخرأشباطمنالظمنوفى

بالذعر،ابرةطقمأصابمماالأفعف،المرساةسوىتبنولمالمركبمراسىمناثنتانمعها

الحفينةإلىإشاراتأرسلواكماحموق،لتخفيفمتنهاعلىالقالألثياءمنالعديديالظءفقاموا

ئجب؟ولميحمعلمأحذالكنللإنقاذ،مركبإرسالبفرضالبنادقرصاماتباطلاقالأخرى

منمركب(ىعلىالمعبمنوكان،أنفسهمبسلامةإلاين!ثفلوالمبالحميةقنأنزلك

الطعفة،بسبببعيدحدإلىهائخاابحركانوللمامناالاتتراباثلاثةالصوارىذاتالمراكب

هناالأمواج!اذت،الأخرىهىتحطمتالقالىقيلأبالمريعاةدوامةإلىابحرمياهوجرلتنا

بينتهددهالدماراخذوخرئا،بائ!كانالمركبلأنونظزانا،اعلىمستوىوبلغت،وهناك

لىوظلكبالصخور(مينةالمنطقةكمانتكط.جانبكلمنالمياهإلهلشربتوالأخرىالمنة

بدلوفاكلوأمسك،لحظةأيةلىالمنيةلوتعناحقساعةوعشرينارلعلمدةالداهمالحطرهذا

برحمتهافةكمرناحتىوإلراغهاملثهامنكزالعانينابأيدينا،كبربكمالمتسربةالمياهلالراغ

اولنكالرباناعاد022."الطعفةدوففوعقبالطصفة،هذهخطرمنالمعجزةيثبهبماوخلصنا

عادحتىهناكوبقيناإليايالىاليوممباحدخلناوبالفعل.الميةإلىالمدئرةالمركبمناكس

وسعلىيكنلمحقوالأمواجالرياحسكنتلقدكل!وعلى.الملكمنامائاومعهمالحفراء

ال!ثاط!إلىالذهابظهرهاعلى!نواالذينواليهودالتإرمنكل!ثرقى،ابمفادرةالصفينة

يلأعشرثمانيةمسرةقطعناثجومن.هناكبالأمانويثعوزالحياتاإنقاذالئراعى،مركببواسطة

الإسكندرية.إلىووملناثنقلنا،جحايقعلىالحصوليسعنالملأننانظزا،الطريقفىالأقدامعلى

حبهعلىبرهالااقةلناقدموعندنذ.والقلقالحببناحلوتدألبرايرإ،شباطمنع!ثرالرابعفى

.ولالاا30ح3جراسوموسىالراباممه،العرببينحقمحبوئا!نكريميهودىرجلمورةفىلنا

عندالمتربمينالعربايدىمنليخلمظلمظبلتناجاءوقد،للبدقة!رجمائايعملقوكان033!3

إلىمعهاخذلىوقدسعادقم.غمرةلىوهم،الأجانباليهودوفبللبيعاعين،المدينةبوابة

عنىئامعهقراتحيثالإسكندريا،فىإلامقيرةطوالهناكامكثأنعلىوكانمسبهه،

هذهوبسبب.ألعلمهذابحبشنوئاكانلأنهنظزاحوزى،لكانالذى!اكا!كاةشأالقبلاه

إيهدعاع!ثاءحفلالرابىاعدالسبتيوموفى.صديقينواصبخاال!رنا،لىالتقيتالقراءة

حينماالططمحجرةفىقواجدينالالنانابناهوكانمجئ،فىكانالذىالسفردىالرجل

إي!.دخلت

البتيومعثاءوجبةلإعداداليهودترتيباتآتهوفيماوالدىيالكاروىوسوف

الكاسحاملويقف،سجادةلوقحلقةلىيجلسونلهم.العربيةالبلادجمعلىلهمكتقليد
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الفملهذافواكهأنواعشتىافترشتهوالذ!السإدةعلىالموفوعالمفريقمنقرئابجوارهم

اف!اجةذاكزانعمهعلىاللةبففلمقزاالحمرمنكأشايحفرأنالمفيفيلبثوماالشاءا1

ريعودتمائايفرغحتىالحضوركلعلىتمريرهالكأسحاملويقومأ!44لما؟3قادلىاليهود

مرةالحضورجميعمعنفسهالأمرويكرر،المضيفمنثانيةالكأسلطخذأخرىمرةال!سحامل

بينما221."ثانئاكأيئاولفارتافها،بعفئااحملأثلاث(وثمرتينالمفيفيأخذوحينئذ،أخرىبعد

الظكهةمنبعضبأخذبجوارهابلسويقومحا)ا""،)44"دةاا.حمأ)0(وجاة+"صحةيقولالجميع

5+"لاهلأ3ح،لاكةح)"11دمادثك+اجل+منلهقائلأالكأسحامللهملأهثانئاوكأشاأيغا

منآخرنوعأكلفىالمغيفويضرعتباغا.ؤلكويتمر+،وحياة"صحةبمقولةالجمعويثاركه

كؤوسسبعأوتمنهمكلئفرغحقالأمرهذاالجميعويكررآخر،كأئالهويملأ،الفاكهة

نإالمناشة،هذهأجلمنخبنالتىالزهورلعبراشنشاتهماثناءيثربونو(حيائا.الأقلعلى

فىالعربيةاللغةإلىترجمتهاعلىأ"ك!"راثىدأبالتىول!44ولأباسممعرولةالزهورهذه

لطدةعندهمالحمراما.للظيةومنعشلطيفعبررزاتزهوزايحملنباتوهو)الياممين(،كلمة

وبعد.ممزوجغررمضروئاككونجثالقدسفىاوفحكلكونماكزاالحالةوهذهقويةتكونلا

يرغبهمايأخذيدهمنهمكليخمداللحممنكب!بطبقيؤثىالثراب،منالجميعيكتفىأن

الطازجوالزنجبيلبالحلوىإلبموسىالرابىأتىوقداكولين.ليصواانهممنبالركمنهمفىويأكله

ثمنوع،كلمعالحمرمنكأسوئشرب،الحلوةالكريزبحبوبوكذلكواللوز،والزبيبوالبلح

ل!!ثه*)ءول.الملمسىخمرمنكأسذاكوفوقالمماز.النوعمنكانالذىالزبيبخريتبه

بىبلغحقالشرابلثاريههموقدعئا،يمنعخمرمنكأساخرىومرة!نديافىالممنوع

ألثده.الابتهاج

الرجال.يذهبالجمعةيوملىأنههى؟العريةالبلادفىاليهودتخصأخرىعادة

معيناكلمةويطلقون،الثمالةحتىيشربونحيثبالحمرافءلهمتأتىعودقموأثناء،للاشحمام

ومن!الصء،قبليكونانعلىالظهر،بعدلترةلىوزلك،جاهزةالعشاءوجبةبأنمؤفينة

بالمزاصرنرالشطيبداوا(نيلبثونوما،ونظيفقثبثوبفىالمعبدإلىياتواأنالجميعفعلى

إلىالعودةطريقوفى،الفسقيدركهمحقلماعتينكبلغلمدةملاةلماقامةوالشكرالحمدوإدداء

عليهمالثهفف!لذاكرين،الزيتونةحجمفىالحبزمنكسرةياكلونوهمالقاديشيرددونديارهم

صممر،دايهود:تاسم3عد3قا:راجعوالماء...بالهاءالدراساتإحدىفىترتجها).(وردت

حث()ابى.111
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فىالصءوقب!!الظهربعدالجمعةيومتقاماللادهذهفىالمثصلاةإن.الوجباتتلكتناولبعد

عنأقلعوا222."ول3ولأعهول!،لماالألثيهنازالأ"ناليهودإنجثالقدسعدايخما،سرية

فهمثمومننحن،نفعلكطالماءأدعةإلىالصلاةتلكيممون!نواإفمإذالتقليد،هذا

يومقدليةعلىمارمبثكليحالظونابلادهذهيهودإن.الليلجوففىط!مهميتناولون

س!!"4هايدراثىبيتأوالمعبدإلىللذهابإلامولهمنمهم(حديخرجفلاأالسبت

إلفعالييدحق(ونارالقادعلىايهودمن(حديقدملاانهاذكراند"ك!هأ،حهااوجدير

ثلاوةمنيتمكنمنكلوسعدو!ن.السبتيوملىايهودكرمناحد(يفعلهاقدكاننار

عيه.الحمرتلألرمنيتخلصأنبعدزلكعلىالإقدامالمقدسال!ب

معبدانلايوجدكط،يهودية(سرةوع!ثرينكسحوالىبالاسكندريةمدينةتغم

حجفا.(مفرفهواكنالمعبدأماما،حدإلىايخريبامابهولكنهجذاكبر(ولهما؟قديمان

ظهرتدإنهويقال؟8ل!لأ)!إلياسابصاسميحملانهإذمنهما،الأعفرفىثقامالصلواتومعظم

ذالهنالم!فىالإفاءةأزلىم!ثعلأوفعحيثالمعبدمنالضرقيةالجنودةالجهاليلثخصمرة

يعلموحدهواقةعجوز،لرجلعافاعشرينمنذاخرىمرةظهرإنهقيلوقدليه،ظهرالذى

كانلوحقحذاءهمرتدئاالمعبديدخلانالعربيةالبلادجمعلىيثخمىأىيسطيعولا!الحقيقة

علىالجلوسعليهمبالداخلمنوجمحابىب،عندالحارجلىيدعهانلعليه،الزيارةبغرض

سجاد)1(.اوحصرعلىإماالأليض

أبخيتهاثلثىانإلاالبحر،ويلف!بسورمحاطةجذا،كبرةمدينةالإسكندريةمدينةإن

وتتوسططء،بالفصبلطةلهىالمأهولاقصورهاامامهجور،فازلهامنوكثرحالظمدمرة

هذاويرجعالعدد،قليلوساكيظانإلا،وبديعةكبروةالمنازلهذهوجمع.والبلحالحوخأشجار

ليهاالإقامةاعتادواالذىاولئكإنويقال.سنينبفعمنذلهاا!ئدالمحىغرالطقسإلى

معرفونلهمالأهالىمعظمأما.للمرضلريسةيقعونالأقلعلىاوللموتيعرفونطويلةلترة

ا!يوجدالحالىالوقتوفىصوب،كلمنإلي!التإرويأتىالرمد.بأمراضللإصابةباستمرار

وكانولول5كا!هوانكوناشا،أولهلعأ4قطلويخابخوا،،البندقه223."إلىينتمونقناملأربعة

ل!ن،!المدينةلىللمشحيينوبابسبة.معهمايعاملالأخرىالجنسياتجمعمنالتإرعلى

الشوارعبواباتيفلقونالعربوكانالعظء؟وقتبيوقمداخلابواالميومدواانعليهم

الثرق.لالمعرولةابخففةنكالأراى08،ح4ألايقصدلعله)1(
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منالجمعةيوميحدثنفسهوالشىء.اكلىاليومماحمعأخرىمرةبفتحهاويقومونجيذا،

المشحيينعلى!نابىدة،دورداخلالعربفييمكثالذىالوقتوفىالعشاء؟حتىالظهرة

و!ن.سينةمعاملةعوملماإذانفسهإلايلومنلااثرعفىيتواجدفهموأئابيوقم،ف!البظء

ىأدخولمعدلع!يتمالقوالوارداتالصدراتمنالعاندةالفرانبقيمةيتلقىمصرملك

تجلبالقا!نلةالأموالتلكحقللقية؟مرتفعةهناكالفريبةبانعلفا،الإسكندريةإلىسلع

مندخولرسملدلعاضطرلماللةلبعونلى،بابسبة(ماقيمتها.منالمانةفىاثنانيدفعأنيجب

المصريين.الف!رانبجباةقبلمنخامةعقوبةايةإلىالبظنعمهربويخغحلمكطاظص،مالى

كانت-القالكبرةالسفينالىورائىتاركأالاسبهدرياذايامشعةقضيتوقد

ولىجذا.محدودالأمرواقعلىرهوال!ثخمى،متاعى-الريحلسكوننتيجةقىأبفىمح!جزة

زوجتهمعيحتفلبأنعهذانفسهعلىلطعيهودىرجلبالإلمكندريةكانإنحدثالآونةتلك

الجطل.علىرحيهلالرجلهذاإلىنفسىوفممت،بالقدس3!7033،حالفصحبعيدوابنيه

إلىالكبرةالسفيةمنماعىينقلبانإياهمفوضاجراسوموسىللرابىكعمولةمبلفاودفعت

البلداتمنبعددمررناالنهرجانىوعلى،سفينةاستقينااليل،علىالواقعةرشدوفى.الظهرة

تكنلمالرياحلأنونظزا.محمةغرلكظلنباوالمأهولةالجمالشديدةالواسة،والقرى

ليهالحمولويمكقوجميلرحبم!نالوالعفىوهى،يومينطةههعلوةلىأمضينالقد،مواتية

تملالقبولاقإلىذلكبعدوملنا(نلبثناوماثقريئا.مقابلبدونوالحفرواتالأمماكعلى

!عيطلقدع،الفظلصيلةفىمااضخمهوحيوائارايتالنيلضفافوعلى.القاهرةبدايةنقطة

ناالسفينةولقملىوقال.جلدهعلىالبقعوثظهرالدبمن(فخموهو؟التمساحمسمىالأهالى

زمنإلىترجعالتىدعالفظولعل!،انالحيرهذاحجمفعف224."حجمهيبلغمامنههاك

وماؤهعريضلهوالنيلنهراما.أوله+اص!كال!س!54ناحمونيدسشروحذكرتكطموسىالنى(1

الآخرالفرعأمامنه،!رعالنهرهذامنليها!كرناتدىالذىوالجزءعكر.لكنهالعذوبةلثديد

البحر.لىيصبجثدمياطنحويتجهالذىفهو

جانىاحدعلىيقعانوكاناالقبةلثكلاتخذابناءينراينا،بولاقإلىالومولوقبيل

السطح،عنعالظالبابوكانا،السلامأعليهيوسفبناهاالقالمخازنإفماقيلوقدالنهر،

عظيمين،بناءينكانا(نهمايوقنانللرانىالسهلمنمايزالولكنلقط،أطلالمجردالآنوها

الظهرةإلىوصلناالعشاء،وقتعلىمقبلوننحنوإذ.بالسكانماهوللأغرتفمهماالىوالجهة

موسمالولمحاهذاويصادفاليهوداعندالحصادعيدأولقول!الوريمعيدمنيوقاعشراثنىقبل

نإ.الانحسارفىالقاهرةأرجاءجميعاجتاحتالتىالشديدةالمجاعةأخذتوبحلولهالبهر،الحماد
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جذا.حمذاالحمادوبدا،ابيلمياهتأثربففلآخرمكمانأىمنأكثربسرعةيضجهاالشعر

نإالإد.فىللمإعةذكراىهناكيعدلمإنهحتى،الزراعيةا!صيلتعددتالتالىالشهروفى

منأكروأحياتا،الإنتاجحجمخمىيأخذوهوإيه،ويولانللملكتابعانوالأرضالأهالى

الملكتعالقدممنذالزراعةالأرضفينجدالذىالعالملىالوجدالمكانهىومصر.ذلك

عددوكذلك.الفخمالظهرةحجمهوكمعناتحدثانوسىفىوليسهذا.يومناإلىوصولأ

المدينةهذهعنقالوهماوكلذلك،ومفواكرونأناسفهناكفيها.رؤيتهميمكنالذينالأجناس

تموفاكهناالأماكنمنعديدفهاكوعلط.كاملبشكلبالأسوارمحاطةليستوهىمحيح،

فاالثخصويحمع،دائبينونثاطحركةلىوالمدينة.الأسوارخلفبوقوعهالهاالحمايةتول!

الموسطابحربينيخماتقعوهى.في!يقيمونالذينالأجانبكايتحدثالتىاللظتمنعديذا

وزلكح3ح3!،3طا)هليوحناال!هنوبلادواثيريااالندمنالتإرجمعإليهاويأكىالأحمروالبحر

كط225.0كريمةوأحجارولؤلؤتوابلمنثتألفالتىبفائعهميعبغرضالأحمرالبحرخلالمن

المومط،ابحرتعبرأنبعدوثريوالطالياوالمانعالرنسامنثأتىالتىالسلعلضراءيأتون

نالهاليىتسلكهالتىالسفنل!نلذامقاطيى،بهالأحروابحر.القاهرةإلىوفهالالإسكندرية

انثقالذىالماءلهوابحر،لذايخصولعماصنعها.فىالمسامررتستخدمولاحديد،لايكون

يدلزيارثهينمبونالقطوسةمنكزاوإنمعروفذلكم!نإنقيلوقدالأتدمين،آباء(مام

صفنإليهتأتىالذىالميناءإنأيفئاقيلوتد.هناكإلىوصليهودئاانسامعىإلىينملماننى

بواسطةالقاهرةإلىلتنقلبفائعهاليهوتفرغ،مكانكلمنبالبظئعالمحملةالأحمرالبحر

ووجال.أيامخمسةرحلةسوىالقاهرةوبينبينهلش!الذىسيناءجبلعنبعيذايقعلا،الجمال

يقطعونوهم،الظهرةإلىيومئاويذهبوناديرة،داخليعيشونالم!نهذافىالمسيحىالدين

العربمنبهر-لعلهمبل،آخرينأناساىمناكر،مراتعدةوذهائاجينةهذهرحلتهم

زهئا.معهميحملونلاافمالمعروفمنلأنه،أنفسهم

دونالبرارىكلكفىلهميحلوكطوينهبونيسرتونحيثكله،بالطريقابدوويحدق

قد!نواالذ-فىالمسيحىالدينرجالعلىيندرجلاالأمرهذاانإلا،سالكيهبين(زىيحدثواأن

معكلمتهم!رمونكإنواالأمرحقيقةلىالبدوإنويقالوالبدو،الملكمنكلمعاتفائاابرموا

منيهوديةاسرةسبعمانةحوالىحالظبالقاهرةويوجد.ظهرايهمبينليمايسكنونالذينالفرباء

الكولانيةاسمايمئاعليهماطلقالذين3،دعأ!ة"،د!3ا!مريينمناسرةخسونبينهم

ع!.6الربايخمان!دةمنالأسروبقيةأ،كله!ص!إ3القرائينمن(سرةوخمسونومائة،ولكا!"(ولح3

ممطتخعلفكابتهموطريقةلقط،الحلاماأعلهبموسىالحاصةالخمحةالكتبا!مريينولدى
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ال!مريينبةكظطريقةانالاا3أولهولأ4ع3الميمونيةتعالموتسجل.المقدسةال!بةوهىطريما،

وردبماتمافاقعلقةأفاكط،الأشوريينطردقبلإسرانيلبنىعندعليهاالمتطرفالأمررمنتعد

با!كلطتالحامةالنحوقواعدتنسخوإنما،لفظثلالعبريةلعهمأنبيدحث!+!433ولأمقالةق

بغضموفحوا!مريونولأشيما)1(!*أ"3يكتبونفهم3!،!،وله،!ول+لهالحروثرباعية

شأ.أ!*أ-7جرزيمجبلعلىابخورويحرقونالأضاحىيقدمونلأنهمنظزااليهود،منواشنىر

،هناكقربالاالفمحعيدافاحىلذبحجرزيمجبلإلىمعناالظهرة226.0غادروامنهموكثر

منتصفحقالجمعةفارمنتصفمنالشتبيومويحتفلون؟الجبلهذافوقمبدلديهمكذلك

عددهميبلغمنهمبقىمقإنويقالهذا،يومناإلىباقينمنهمتليلنفرومازال.السبتيومفار

كله.الطلمفىأسرةخمسمانةبال!د

يؤمنونولكنهمحكماؤنا،يقولهيخمايعتقدونلاالقرانينلمنوالدىياتعرفوك!ا

وبناغ.القمر)2(ظهورعلىبخاءالجديدالشهرظهوريومويحددون.المقدسال!ببهجاءمابكل

الشةبرأسالاحتفاليوممنكلتحديدلىيختلفونالقاهرةفىالقرانينهؤلاءف!نذلكعلى

ساكنىايهودأولنكعنلا!!آهثحوله،ول5اولالغفرانعيدويومولالجديدة"450!ل!"ث!ث!

منلارسالعامكلويقوموناخطء،تضوالالاالتىنظرهمبوجهةيتمسكوننيقدمون،القدس

هذهاعتمادعندهمالف!رورىمنيكونللقمررؤيتهموعد،القدسلىالربعفصلبدايةيحتطلع

الشهرهذاإضالتهمفىغف!اضةيرونلاوهمكيس،شهروإضالةولكا!أ3كبيسةسةالسنة

تقويمهيحددمكانكلأنإذالأمر،الذابالقحطنطينيةالمقيمينالقرانينأولئكاخذعدموكذلك

أيوليو-آبشهرمنوالطشرا!بعيومىبالظهرةالقرانونويصوملأعرافه.وففاالحنوى

الموالقالحمطداعيدأ"؟هولكا!"3تلثابوسبعيديحتفلونانهمجيذاالمعروفومن.(غسطس!

33041،اللاويين(سفارفىأمذكررة(خرىونباتاتكا!اولطالنخيلزعفويعلقونالأحد،يوم

يوق!ونلاوهمفم،بالشةكالتهذاإنيرونوهم،عليهبنظرهمالجميعويلقىالمعبدوسطلى

شيشيتاطضتحترمالحمسلالقواعد،بالليلامالظرلىلعواءالسبتيوميوقمفىنارأية

يردلمذلكأنبرنجمنحن،شأنناالطقسهذااحترامدوشأنهمللططم(الحيواناتذبحأ"حح"3)،1

للغايةحادسكينباستخدامذبانحهمذبحلىالقواعديراعونوهم؟التوراتيةالنصوصفىبوفوح

كلولى.الربانينمنحرمئا(كثرذلكفىوهمالحمور،تحرمشرائعهم(نكطثلم،أىمنخالي

اولمرى.للنصاظطةالقراءةتجةالخطأهذاجاءوربمانفحهاططلعزراابنوقع)1(

الربالون.يفعلكطفلكيةبحاباتيى)2(
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حتى،الجميعقلمناحترامموضعهوالخمريحرمالذىالقانونأنلاحظتهامررثالتىالبلاد

يعدوهوالعنبمنياعدادهالعربيقومالذىالعسلاستخدامإمكانيةمدىفىشبهةهناكإن

الخمرإعدادعداطلهوكطالعبعصريتملا!نإعداد،وعد،الجودةمتهى227."فى

إمكانيةحولالجدلمنكرهاككانإذباستخدامهلليهودارخصأنمنىطلبوقدمنه،

قناليهودينيوجدولا،بدعةاحدثألاأردتوقدذلك.علىيقدموالماسلافىأنإلاتاوله،

كلالقراؤونويتعيهودى.غررجلأكانماإذاخاصة،عربىرجلصنعهخرثربعلىيقدم

بعضويتأجرونالبيتجميعهميغادر،منهم(حذيتوفىلحينما؟بدقةالميتغسلطقوس

وقد.بأنفسهمالجثطنلمىعلىيقدموالنلأفمنظزابعيذا،جثمانهلحملالفقراءالتلموديين

وكذلكعزرا،ابناكبهاوالتى،س!"4)جاليتبقلمالقثلكثلتعليقاقممنبعفئاقرأت

للتوراةجديدةشروحتاليفعلىيقدمونلهمالقراثين؟طانفةمن،هارونرابىكتبهاالتىتلك

وضعهاالقالثريعة(علعلى!عديلاتإدخالجوازبفكرةملتزمونأنهمكمالهم.يحلوكما

ومن،المقدسال!بنموصمعيكقبماالحالىالوقتفىالحكطءامامغامفةكبدووللماالأوائل

نأاعتبارهمفىيفعونلال!فمالأصهذهوعلى.ايوراةفىجاءماكلبحرليةيقرونلهمثم

،القاهرةفىمعبدوللقرانينخطأ.اىفىوقعواتدمنهماطليينامالقدامىالعلطءسواءيكون

ال!بأسفارمناخرىأجزاءوكذلكالمزامرملواقملىيشملونالصلاةعلىالظئمينومعظم

كلمنوالحميسالاثنينيومىفىالتوراةفىليلاوةقواعداستحدثواقدهذهايافاوفى؟المقدس

منرجلأهناكأنذكر.ومماولاويونكهنةبينهمومنقبل،منهايعمللمشعرةوهى(سبوع،

أ!!!4داودبيتذرارىمنانحدر!لةكقؤلالةزادكهيدعىالقاهرةفىالقرانينوشرلاءأثرياء

مزعلىالأمماءمنبالعديدشثهذاعاللتهنسبعلىيطلعنىانحاولوقد!السلامأعليه

إليه.للجلوسالوقتيسعنىلمولكن،الأجيال

حيث؟الدولةفىئفالوولأعلىويضفلون،الظهرةفىاليهوداغنىهما!مر.يينإن

منقطعةألفمانتىيميككانفهمواحذاإنوقيل.إداريةوظانفوفىصرالين،يعملون

وكثئرا.التلمود-لنهؤلاءبينفيماحقايخاءونجد،التلموديينمنثراغاكروالقراؤون.الذهب

وئبدوا؟العربيةالبلاددالفقراءمنافمعلى(نفسهميقدمواأناعتادوااليهودأننجد!22.0ما

والإحسانالشفقةيبدونلاأفمحينفى؟العرببينيتنقلونوهمومتسولينكصطيكأنفسهم

إيهم.التوددويحاولونالتلموديينخلال(نفسهميمزجونكذلكوالقراؤونالآخر؟حيالكل

زإءوكانواأسبانيامنجاءوا30!!،الااالرانومنعاثلةخمسونحوالىبالقاهرةويوجد

/يخد!،انعليهموكانذلك.عنكظرةبتقديمجميعهموقام.يهوديتهمعنالارتدادعلىاجبروا
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ممتل!نهم،تركعلىاجبرواقدلأنهمنظزامعوزونلمعظمهمثمومن؟لديهمماجمعوراءهم

بينومنالعطم.إسرائيلربأجنحةتحتلهممأمتالييمسواهناإلىوقدمواوأقارهم،،وآبائهم

فخم،ابلدلأنذلك؟العملاتايتبدالبمهةيعملونالذينالتإريوجدأيفاالظهرة!ه!د

منلهأفضلم!نهناكليسوللاتجارلرد.أىأماممفتوحةالمناعاتأفرعبعضأنكما

لثتىمنفمحصرلابأجانبييقىأنللفرديمكنوهاهاثراءتزدادأنالسهلفمن؟الظهرة

الشوارعجمعانإؤالن!ر،فىوكأنكالليلاثناءالحارجإلىثذهبانوتصتطع.واللظتالأمم

،ضرورىلثىءاىاتاعايهودىوبمام!ن،ا!لقبالةالأرضعلىتناملاباسبالمثاعل؟مفاءة

كلكانلقد.إلي!ئحتاجالقالأثياءجمعوكذلك،واطضروات،والسمك،والجبن،اللحممثل

هومثلماهاكالأمريكنلمولكنبالرمو،لايمئاالحالهوهذااليهود،ثارعفىيباعيثىء

كلألأننظزالقط،الحبتيومفىمنازلهمداخليطبخونالعهودل!نالأضرةالمدينةلفى،بالقاهرة

.الوقمنيثىءكليشرونئمومنكلهالأسبوعمشغولونسواءحدعلىوافءالرجالمن

حمولةيمثلالذىالحدإلىكبذالسالحثبمنحملأإنحقجذا؟نادزاعزيزا!نشاطشب

الألفياءمنايغ!ئاوالفاكهةاللحموحتىزلك،منأمحرووبمادوكيةبثلثىيقدرالبظل،منزوج

لاوالقراؤون.اطروفإليةنهابالذكرواخصجذا،رانعواللحم.اباهظالثمنذاتيزةالعز

شئاازلمالظهرةوفى.الدهونمنالنوعهذاحرمتالتوراةانإلىيرجعوزلكهذا،يأكلون

ماواحيائا.والحف!رواتوالخياروالشماموالكراثولهأوله3آهع"أل!س!االنيلبصلمنأرخص

يتسمالذىالكعكيثكلصنعهفىويأخذ922.0الدلةازدهاربأعواممرت!رخيمئاالخبزيكون

بالنعومة.عجينه

علىرني!ئاخعلقدله،مقزاالقاهرةمنلنفسهيتخذالذىأ!،ل!4النجيداليهودىإن

معاقبةو!ام!نه،للملكالتىاللطةكلفلهمصر؟ملكسيادةتحتيخضعونالذيناليهودكل

منولأ،لة*كا!قفاةيعينأنلهكط،مراسيمهنحالفةعلىيقدمونالذيناليهودأوبكوسجن

يفطر!ن(نهبيدمغى،ليماطويلةلترةالقدسفىأقامقد!نالحالىاليهودوأصرمجتمعاقم.

يدعىكانالنجيدوهذا.الواشينالمغتربينحطاام!4ح33يئيوخهموطأةتحتوكرك!مفادرقاإلى

السن،فىوءجر،وتقىوحكيمكقرجلوهو."ي!!4"أ34-14)ول!"ههاكوهيننائانالراب

الأبيحبكطوأجنىالقدير،عظيملىأبدىالقاهرةإلىتدمتوحينماالبربر.منوينحدر

كلجعلالذىالأمرسلفا؟ذكرتهماخ!ثيةالقدسإلىالذهابعنتمائايثنينىأنوحاولابه،

هؤلاءلمعمنبحياقمينجواكىوذلك،بسرعةكليةالمدينةهذهيبرحونوالربيينالعل!كاء

اخفواانلثواوما،أسرةثلاثمائةحوالىالقدسفى!نواالذيناليهودعددبلغوقدالثيوخ.
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وتيجةالثيوخ،مؤلاءبفعلكاهلهمعلىالأعاءوتفاقمالفرائبتضخموطأةتحتتدريجئا

اممه.الابههديىبشرمجردكعوالذىزلكموايفئاء؟والفالبؤساءسوىهايتبقلملذلك

معالثريعةلظنفببعالحدودأقكىتخطواالذينالرمادىال!ثعرذووالمجرمونأولنكإنهم

قامواالذينيهود،كرهممنإلى؟بالقدساثميةإلمقديعةوالمقاتوالنفانسئروالتأغلمها

ت،المخطوطومجموعاتايلمودئلعديدةكئاباعوالقد.غريبةارافيإلىوتبديدهابتهريبها

تيمة.زولفىءهناكيتبقلمإنهحتىالاشكبز،اليهودبواسةبالقدسأودعتقدكانتالتى

شيوخانمنخئىلأنهوذلكالألطللهذهحذايفعانوسهفىليسأنهالنجيداخبرلىولقد

لاه،لاتحتبرإلاهوماالملك"حلقو(ن،الملكإلىاليهودجمعتجاهثريربشكلتحدثوناليهود

فىتقرئاالوتتمذالى2.0ر5اضطراباتوقتثدوكانتتثبعا".انلهايسعينيهانكما

الخروجعليهمكانالذينجيثه،قادةإلىثقديمهابفرض(موالأيجمع(نارادالملكأنذلكمصر؟

جممسةتقدرباهظةضرالببفرضالمملوكىالملكثامإذحلب؟فىالتركىالامبراطورفدللمال

وكذلكوالربانين،والقرانينا!مرييناى:؟الظهرةيهودعلىالذهبمنقطعةالفوسبعين

المبلغ.منالنه!خمالقدرهذايتحميلالملككنىلقدولذا،والعربللنصارىالحالهو!ن

ذلكفىوحقايهود؟بينباكظخانفاحزيئا!نالطمهلىالىالبوريمعيدل!نذلكوبسبب

.بالربمعلقاتلىومازاليثجاعق،القدلمل!ننى،الوتت

الرجلصجةفىالظهرةبمغادرةفمتأمارلرإ،ول4.دةآذارلثهرمنالعشربنوفى

يلينبعدةعلى،لة،دة"حاخانكةمنطقةوبلغنا،الاسكندريةمنمعىجاءقد.كانالذىاليهودى

ممرثدعىكانتالتى،القديمةالظهرةإلىذهبتالجديدةالقاهرةمنخروجىوبعد.الظهرةمن

الظهرةثلليسكانتوإن،بالسكانمأهولةايفاهىوكانت،أول*أ،2أأول،مماالعتيقة

رايناهنالكيقالووعلىبعفهما،منالقربيفديدتاالاثنتينانيد،ال!ئأنهذالىالجديدة

الفيظنلمواجهةعام،كلالنيلعلىسدإقامةبفرضالناسإليهايرسلالملك!نالقالمنطقة

ليفانعنتحمىلااشاءممعتولقدأيوليو-(كسطس(.كا!آبيثهرلىعادةيحدثالذى

ولقدحققا.بعينىالألثياءتلكازلمواننىخامةثسجله،الصعبمنيكونقد(مروهواليل،

عيداثاءقارسببردسيهشعرتالذىالوقتولىكبررة؟بكميةيكنلملكنهالظهرةفىالمطررأيت

نإإذ،عديدةشواتنذالقارسالبردهذايروالمإنهموقالوا،لذلكالظستعجب3ول+دلابوريم

جذا.دافنةتعدالمقالسبكلممر

للنىتكريسهتمالنظر،رائعةفخهةدعانمعلىمبنىحملمعبدالقديمةبالظهرةويوجد

هـذ!لىتبقىحيث،الضرقيةالجنويةالجهالىالأتقاءلل!تدينينظهرإنهقيلالذىاء،لةرأإيىلو
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ذاكاهىالتى!523هـافيلفان!!وجدالثرقةالثمايةالجيةقأما،الإفاءةأزليةشعلةالم!ان

الزبمن%طءيثهودئاأنئحكىإذ!عاكتوفعكانتالعادةوقممةعلىالضريعة،ئفطلز

!داأبحرثمالمبفخدامأحدمنعليهاحكلأنبعداللفانفهذهمعهمحفزاعدبةسواتمذ

بعيذاليىالسمةبهغرقتحيمامعهئفقداناللظئفلهذهوفذرالإسبهدرية231."طريقعن

ذمةقطعةمانةمقابللليهودىاللظثفطمذهبيععلىأقدمالذىالمعبدخادمأماالإلكندرية.عن

علىاللظئ!يحئظ!نالذىالمندوقوضعتموقدالو.علىوماتدينهعنمرتذاغدافقد

الدعانمياخذأنالماكنىالعامفىالملكأرادوقد.الإفعاءةأزلتشعلةتوقدوامامهالمعبدفىحاله

نأإلا،وجميلةفخمةكانتلأنهانظزالهقصربخاءفىيشخدمهالكىالمعبدبخاءعيهايرتكزالتى

بخاءهفإنبالمعبد،اظصاططنطعلىونا!إللتاريخووففا.ذهةقطعةألتمقابلاتدولمحاايهود

لاولبههآخرجميلمبديوجدفهالقربوإلىاكدأ.المعبدتدصرقبلعائاوثلاثينثمايةإلىيعود

المه-،باششخخاالييزدويأجر،لبتيومكلبخشوعهااللوأتوتتام؟سابقهينهاعى

.أمورهومراتجة

خارجم!نوهر5!أثادموةإلىأذمبلملأننىنظزاالكظيةليهنجامحظوطاأبهنلم

مبدان،بالمكانيوجدوع!هاك؟ملاة(دىئد!السلامأعليهموسىإنقيلحيثالظك!رة

المبتأياملىالمقدسةالحدماتفيهماتقامماوعادةللقرائين؟ملكواثالأبانينللىملكأحد!

ا:،6أءلريؤ،اثثمميخهاب!افتجتديمظيغومهكاا.واالملك!يثنجانأخبر!ت،وزدالأعياد؟موأب

ضربالآونةتلكفىليكالمطاعاد-جثايهودعلى؟افاخطزالاؤاويثكلالمبد،إلىدىالمز

أليماذى.ثذا؟فيئاطتعرضإكانواالذبتالعربنفلئأكماليهودوأزى

كانواوامرأتينجغلم،إلحملجمالخسةهناكزاراشأ%ص،يومينلمدةإلحاقكةفىومبهنا

فيممرايهودنزلحيثولج؟30!اجوثقهوالم!نمذاإنويقالالظكرة.فىإيااتضمواقد

ثرورين"نتإالشتيومبعداطخاثم!ءخا-جثالصلحيةإلىوصباثمومن.ثؤقتبثكل

عبورلمجردمأمونغرروموابلدةهذهمنيبداالبرارع!عبرائطريقلأنونظزا،القوافلإحدى

الصلحيةمنالممتدةالمنطقةتلكيقطنيهودىاىيوجدولا.لقطجمالطسةمنمكونةرحلة

غزذ.وحتى

الذين،جمالثمانيةمنتأل!عربيةقافلةوصلت(نإلىايامثلاثةقضياالصالحيةوفى

رؤيةيمكننالاحيثالبرارىوسطبلدةومى"ءأ(كاه!قطية232."ومكأنإلىاصيالحظهم

وهاواسعةلشتوفلسطينمكربينوالبرية.النخيلسوىابباتةابةمظهرمنمظهرأى
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علىالمسافرينلخدمةالأساسفىأنفوقدواحد،يوممسرةمنهاكلبينللجمالمحطات

أشجارسوىاباتاتمننوعأىأيفئاكأجدفلا؟رمالإلاهىماالأراضىامدادوعلى،الطريق

كأمرحلةبع!وأحياثايومينرحلةقطعبعدالءيتوفروقد،ومعروفةمحددةأماكنوفىالنخيل

آسنة.الميا،تلكتكونالأحيانمعظموفىواحد

3.3ءك؟أهسكوثباسمسالفاتعرفكانتالقالبريةخلالأعول"3العريثىإلىوصبائم

العظءحلولمعالرحلةلتداألظهرةوقتفيهاخيامهمنصبعلىاعتادتقدالقوافلكانت

اليممفارمنالأولائلثحقالليلممفمنالرحلةتداوقد،الليلمنتصفيدركهمحتى

معظملطلكنهمالقواللحركةعنالمسئولونيرتأيهماعلىالرحلةبدء(مرويتوقف،التالى

البريةلىآخرإلىمكانمننرتحلوكظفازا،السفرمناكثرليلأالسفريففلونكانواالأحوال

صادلناهااقىالأولىالبلدةهىغزةكانتتذكر.سئكلةايةحدوثدونغزةإلىوصباحق

فىتئبماوجميلةمتسعةوالبلدةالفلسطينبيئ.بلادإلىبناافغتالقوهىابداية،منخروبخابعد

تمتدوهىالمصريةدةللسبخاكنعةالأرافىهذهوكلاسوار،بلاافابيد،القدسحجمحجمها

المدنجميعبينومنريا،يصإلىبالإضافةالفلسطنىالثعبموطنهىالتىللسطينمجمللتشمل

إلىواشناذاالأسوار.أحاطتهماوقدوحلبالإسكندريةسوىنجدلاالسيادةهذهتحتالواقعة

الأبخيةاطلإلهاكعينىبأمرأيتفقد،حدثهممحماإذاغزة،لىالمقيمونايهودبهأخبرنما

يقيمكانأيامأربعةمدةغزةفى(مضياوقد.الفلسطينبينر(سلوقحم!033ولكشونهدمهاالتى

لازاجاءهاالذىأكاام!"ول3!50آهع!عدا!4براغافموسىالرابيدعىألمانيامنرابفيها

معه،الفترةمذهقفاءإلىاضطررثوبالفعقبيهإلىمعهيصطجنىاناصروالذى،القدسمن

قدمكجثمفاالعظءوجةلظولاليهوداعيانجمعبدعوةقامالسبتيومبناحلولما

الأمر،الشرابمنصنوفاذلكتيوتناوباوالفواحط،الكروممنالمطهيةالكع!تمنتشكيلة

عظيئا.سروزاعلياأدخلالذى

كزةمنالخروجرحلةبداتإبريلا،أنشانمنعثرالحادىالموالقالأحديوموفى2."رر

الاثنينيومفاروفىهناكامسيناحيث،حبرونمنميلينبعدةعلىأصبخاوقدالجحائىتمطين

اسمعليهااطلقواقدالأتراكوكان،الجلمنحدرعندتقعمفرةبلدةوهى،حبرونإلىوصلنا

اددأأوقوسينقابفهوالآخراماالأنجياءمغارةبجوارأحد!:شطرينإلىمقسمةوالبلدة.الحليل

المسجدأقيمحيثماكصلامغارةبلفتقدوبهت.المعاكسالاتجاهلىلكنالأولالشطرمن

الملوات،تأ"يآبفرضالعربوملوكح!مجميعإليهويأتى،بشدةالعربيجلهموضعوهوفوقها

وقدللأنبياء.الحقيغيةالقبورتفملأفانظزاالمظرةهذهإلىالدخولعرباويهودىلأىيمكنإلا
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الحمولبفرضتحةخلالمقداخلهااثعلوتدليةالمفارةأعلىالوقوفعلىالعربدأب

!نواالصلاةبلرضيأتونالذينجميعإنالحليللىالمممونالييودلىوقال.دائمةإخاءةعلى

أخرىمرةاباقرداشرداثاباسيبتغىوحيماالفتعة،خلالمنالمظرةداخلإلىابقوديلقون

وماالحليلإن!ا.لطتىبحبلربطهبعداسفلإلىقزوج،غر،السنصفربشابيدلونكانوا

بقوبىتوربماوالعدسالحبزتوزيعيتمإذالمفارةعلىموقولةالمجاورةوالأرافىحقولمنتفمه

!السلامأعليهيإبراهيمتكرئماوهذافهم،كلعقيدةبينتميردونيومكلالفقراءعلىأخرى

أعليهإبراهمدلنبعداستحدلتإفايقالصفرةتحةالمقرةحوانطأحدفىيوجدوبالحارج

لىوشرعتالمفارةشلكحوانطاحدمميخطى(لاعلىبالصلاةلليهوديسمحوعندم!ا،الحا،ملم

يقالبهرةمفارةيوجدالمقابا!الجلتمةعلىأماالكغيرة.الفتحلأتلكخلالمنععلاتىأداء

خرىمرةزاتهايوملىخرجناثم.الحلامإأعميهداوودوالدحلمس!33اليصرفاتثفمإف

،حكا!13إسحقلراسمالعربع!يطلقئرالأنجهاءومفارةالعيصتربينويقع.هناكللصلاة

ماءعينشجدكا!ث!الحي!353مقوبالقرب.!السلامأع!إسحقابىإلىيشبإنهويقال

بساتينمنعديذاالحيلودفم3234.0ط!كهسارةبئرباسمتعرفالصخوربينمتدفقة

سلالةمننصفهمكانالربانينمنكلهمأسرةعضرينثثملكطالزيون،و(شجارالكروم

.اخرىمرةإيهعادواانهمإلاديخهمعنالارتدادعلىاجبرواالذينأولنك

عنتبدالتىالحليلكادرناي!اإبرأنيسانمنعشراثالثالموالقاثلاثاءيومصباحفى

بنىيوجدجث)!طء34راشيلمقبرةئعدعنكبداالطريقوعلىواحد،يومحلةبرالقدل!

له.يتيصربماكلالمقبرة!دعدالصلاةواديناجحايثا،ظهورعننزكوعدنذ.سةذودانرى

تقعصغرةبلدةمجردوهىلحم،بيتعليهتقعتليوجدالقدسإلىلل!فراليمنىالدوعلى

ال!ثويك.الكهنةكي!ةوهاراشلمقبرةمنميلنمفمبعددعلى

عامرمناكإلىامتدادهعلىوالطريقاميالللائةالقدسإلىلحمبيتمنالمسالةتمد

ذإ!ول!!*هولرومانيالىثيلاقامعالجهاتهذهفىالعنبكرماتوتتثابهوابتينبالكرمات

حيثالقدسإلىوصولظقيملارباعثلاثةبعدوعلى.وكثمةقك!رةهاالعبأشجارأن

وحيننذ.ابهجةنفسنافىثعتالتىائدينةرؤيةيمكنالم!نهذاوعدقدرخا،الجبليصعد

حيث،نجلهالذىوهومهجوزا،المقدسال!تكبداتصرةمساللأوبعدثيابخا.شقعياوجب

دثراككيومظهرةولىالقد!.بواباتإلىوصلناانلبظوما.اخرىمرةثابخابثققفا

وهوشيهازا!بأحدايعياحيث،المديةبواباتإلىوصبا5248،عامإبري!راأنيحانشهرمن

معهفأخذلأ؟ه!كاا."،ح4ح!3،+اكالمانيعقوبالراداممهإيطاليالىتعليمهتلقىقدكانرجا!
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يعمهاالتىالمثجورةالجاطه!أكرمنوالتدس.الفصحعيدترةطوالعندهضيفاوبقيتمترلهإلى

سكمافاأنلىوقيلأسوار،بأيةمحاطةت!نلمأفاإقالإشارةأكررأنإلىمحتاخاولست.الحراب

ألثدمنممأسرؤتدمهـلبعينفثانليهودبالنشةأما.أسرةآلافأربعةحوالىيبلغون

حيثالألعاسية،الاخاجاتتعوزهالاأسرةتوجدمماونادزالقزا.القدسلىبقتالتىالطبقات

ومن235.".يخةأسرةعي!يطلق،كاملعامطوالابخزتولرأنيمكنهاكانالتىالأسرةةن

منوهنيعوحن،منتجدنلااللاتىوألأراملالمشينمنكبرعدديوجداليهودىالثعببين

للرجالبابسبت!النماءعددنيكرأنإ!!يبلغالذخ!الحدإلى،اخرىوبلادوالبرتفالوأسبانياألمايا

شوخهاتوبةب!ببوذلك،كانتمماوشادةهدوءاأكرالأرضاصبحتفقدواحد.إ(ىسبعة

القدسفىبقتالقالطب!انحتىعليهمااأقدمراللذينوالفطدال!ثرعنوإقلاعهماليود

كانواكما،عليهموافدبأىواترحابالودثديدىأصبحواإذ،الفقرةالطبقةمىكدت

فىيادرلمطا"أحديايذاءيبدأوالمأنهموأكدواسلفااقترلوهعمالأنفسهمالأعذارييم!ون

حيالهم،ففينةأىبداخلىليىفحممةلى،وبالعبة.ايديهممنالزعامةانتزاعفىاليةإبداء

حفاوةبكلمعىوتعاملوا،بوالترصاللطفمنمزيذالىابدواقدعنهمشاعمماابمضفعلى

عليه.اللةأحمدماشهذا

داخلارتحلتنمقىالمناطة!:مذهفىبالرمنمكطهدينليصوااليهودل!ن،الواقعفى

-العرب-أىهؤلاءزكانمهم،احدمنعقبةطريقىفى(قابلولموعرصئاطولأاللادهذه

منعمبةوجدواماوإذا،لتهيميعرفونلاالذينأوبكخاصةالأجانبمعاللطفلثديدو

بالعلومقمكنذكىيثودىرجا!إىعلىان!هلومنشىء.فىهذايزعجهملامجتمعةاليهود

بينمنجديولاإذل!واء؟ح!علىبللرأملليهودسواءرنج!ئايصبحانإلىيرتقىأنالسإسية

لجمع،بدماثةاءالتابهيئرجالهمعللتطملالحنكةونديهخاصحصلهحكيمرجلالأهالىكل

فقط.المادىالكسبهويهمهمماوكل،حوفمليمنالظنشنواجهلاءهؤلاء

طريقعنإلاالفوءيدخلهولا،ومظلمةققاربة،طويلةأعمدةعلىمقامهناالمعبد

بهبرةالمعبدودا!المسجد،فهجذاوقريطالمعبدساصةلىويوجدماء.عينوسطهوفى،البب

تسكنكىالح!رىللعملالأشكبزمنهةفدمتالتىابازلمنعديذاضمتحيثجذا

ولكن،الأبنيةهذهتتبعاليهودثوإرخفىساحاتعدةسبقليماهناكل!ن.الفنةهذهارامل

الأيثكبزأبنيةبعوسعهمفىفلي!كلوعلىفها.اىيبقلمحتى236.0باعوهااليهودشيوخ

نإالثكبزتا.يكنلمإنفيهاحقاىفصرويهودىلأىلشثمومنوحدهمتخصهملأفانظزا

كانماويوئا.صهيونجبلفوقيقيمكانبعف!هم(نكماجذا؟واسةوفازلهماليهودشوارع
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المخلفاتمنأ!اسإلاهىمماالآنأفاإ،حالئامومماأكبرالبيوتمنعددالقدلسفىللهود

يتهبخاءإعادةفىليهودىالحقيعطىلأالأراضىقانونأنإذ،أخرىمرةبئئهاإعادةيمكنشلا

نان!ه.ابيتثمنمنأكرالغالبفىيكلفهبخاءتصريحعلىالحصولر!ن،ترخيصدونالحرب

.ملاطأوخئبمنويىالحجرمنميةالقدسمنازا!وكانت

تمارسيةاليرالحدمةآخرم!نلىأز!لم؟المحمودةالعاداتبعضتوجدبالقدسوهنا

ح،المبانبلاجقيساعيناوساعةينهنهىأناي!ودىعلىإذيخها،ر(يهمماأفف!لبئسلوب

يدركهمحتىاي!يحأناشيدويرددونالمزاصرتلونءطنواحيث،البتيومكانلوحتى

كط،الثريعةتمجيدالمختم!تالقراءمناثانيقومثمومنالظديش،يرددونوحينن!فالفجر،

يهيخاطبجميللحنيعقبهاالقافبيح(ناشدجمعوكذلكالأفاحى،عنلصلأيقرءون

ويكرر.مباحكلفىللثمسشعاعأولبزونمعوذلك،كله!ث!"0ائل"اء،133إلبالجمع

الكلاةعقبالبركةفحطقسيقمرولايومئا،للصلاةالكهنوكيةالبركةمنحولا!ة"ه!الكهة

فىا،تهالاتوتقالع.الأسبرأيامجمعلىعامةملاةكلليثمليمتدبلألسبتيومعلى

اللة؟!االمنفردعثرةالئلاثالمظتمعجنبإلىجنئايثديد،خثوعفىالظهروبعدالصباح

تقواف!نها!لثريعةتحصليماإلاالأسبوعاياموباقىوالحيم،الاثنينيومىبينفرقماكولش

ايومين.هذينءق

جبلسفحعندتضمماتزالفإفاكا،أتئمالذىالشديدالدمارمنوبالركمالقدل!،إن

وجمعتجل.منهاءهايماثلهاغابذاازنموممأ!رأيتها(جملمن،طوليةاقأسراربعةمهون

محلاتإلىمقسمةو!عى.الأنواعشئمنبفمائعوتفمالباء،لىالصبىالشكلتتخذأسقفتها

وفىالحفار،بيعوألمواقر+."7ايوابلودكاكينبالتإر،اظمةالدكاكينحيث،يخلفةبيع

ز!كانالقد!!وصلتوحينما.الحبميباعوكذلكمطهآ،الططميباعكانالأسواقهذهإحدى

بمقداروجبةكلفىخبزايأكل(نالدخلقوسطالرجلوسعلىوكان.شديدةبحاعةاللاد

الفضةمنأول!هاه!08ابولونيوواحدلعمينابابسبةتعدلماوهى،واحدةكا!!كا!"3درخمة

غدتالمجاعةبأناخرتوقدع.جرمنيغنىولايسمنلااظبزمنالقدرهذابأنعلفاالقيقة،

مرةآخرشوهدواإذجوكا،تتواالييودمنعديذاإنبكثر.الطمبدايةفىعليهكانتمماأقل

ايوموفىإياد،يمنحهمأناحدبوسعيكنلمالذىالحبز،ييمسونحتفهممنيوبتاويومقبل

يخرجونوكانواالعثب،أكلعلىمنهمكثرروعاث!بيوقم.داخلموتىعليهمالعثورتمالتالى

الحاوالوقتثطهاويوجدالكلأ.عنباحثينبعيدةمصالاتإلىوجوههاعلىالهانمةكالبيائم

وهو؟الربمنوورىتوافعها!يفاههفنأبذاأزلم.القدسلىثعليمه!لقىقدكانالمانرابى
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فيهايذقلمالثهرسةلمدةوظلدراشه،علىكاكفاي!!لموللاابكةفىوفازاليلأوتهيكرس

يوخاالقديسخبزوبقايالقءةالمفتاكل!يألفططمهوكان،السبتإلىالسبتمنالحبز

ماكلىوبناخمنها.السكراتزاعبعدرذلك،الأرضمذهفىزراعهاالمزدهرةالذرةمنالممنوع

تقعأشأ""3آهول)كا!3ابجل"مديقعأ.3أ5"نأأريحابلدةفإن،يخهمالموثوقالرجالأحدقاله

أشجارمنثلاتةبال!دفهاكالحافروقتوفى،القديمنفقطيومنمفرحلةمبعدةعلى

.البلدةهذهفىالنخيل

ن!ونظزاقثاما،ا!عةوبلغت،أكلهالعاك!لهذاانقمحمحصولأتىفقدالأيامهذهوفى

أنواع!نالعديدر(يت،القدسفىلهنا،.الرتلحمدمدعاةكمانفقدازدهازاا!صثرجاءالمحصول

تمبحأنإلىتمو،طويلةأوراقذاتثجرةهاوتوجدبلادنا.فىنجدهاانيمكنلاالتىالظكهة

ذلك،بعدنذبل(نتلبثومافقط؟واحدةمرةثمارهاتطرحوهىالرجلقامةمنارتفاغاأكثر

اكلى؟العامفىاخرىمرةثارهاتطوحبدورهاالتىثلها،اخرىشجرةتنموجذورهاومن

منليسىاظإلابلادنا،فىالذىذلكمنحجفاأكبروالعب.الدوامعلىمر19هذاويتكرر

لديكيكونأنالامكانفىولكنالكسظء،خثبولأابندقولاالكريزلاهناتجدانالممكن

.زهيدةبأسعارالسمسموزيت!23.3الزيونالنبيذ،،اللحمثل:،الحياةضرورياتجميع

منصنفاىفىعملمنيومهتقريكسبأنلردلأىيسأنهإلاتزة،الزراعيةوالتربة

ابكةاوالذهبيباكةفىيعملكانماإذأو،الأحذيةمانعىمنكانإذاإلا،المظعةع!وف

بالقديىتمادفما.وعادةبالفةبصعوبةرزتهميكبونف!فمالحرفهذهبأص!تمثلوحتى

والحبفأ"ه)ل!؟،!4ممرمنوكذلك،المسيحيةابلادمنشتىاجناسمنلثخميات

يؤدواحط+س!)"+اح+ايأقصى!الممجدأالهيهلإلىيأتواانعلىالعربدابلاكا!وتد33كاأولأ

الشديد.بالتبجيليحيطونه(نهمذلكخثوع،فىصلواقم

هناكبأنعلمعلىكانرجلمنوممعتكا،4أكاايولهألعأمبالثنحولتحريتوتد

التىوالوديانالطليةبالجباليةعلىكان3!ح!ح،3،دا)5)يوخاال!هنمملكةمنقدمقدرجلأ

بأنايرتحديذامأهولةالمملكةومذه،ايامعثرةقدرهارحلةفىيقطعهاانلام!نهوكان،هناك

قرنمدىعلىالاستحواذمنتمكنواكملراوامراءخممةلديهمإن.إسرائلسلالةمنينحدرون

وللأسف،3!،أ،دال!طهلىيوحناال!هن(تباعمعولحنةحروببعدالبلادتلكعلىيزيداو!مل

إلىذالنظلىيوخاال!هنأتباعوأخذولأ!!؟"5إلرايموافزميوحناال!هنأتباعاتمرفقد

هاكأنؤلك،الربوعتلكلىإسرانيلذكرىعلىتقرتاالقفاءوتمها،وعمفوا،بلادهم

يثان!رالأمرهذاوشان،الدينيةواجباقممماوسةعلهميحظرفهمبقىمنضداستصدرمرسوفا
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غركالأأ3!كا!،54*3الحاكونيينعصرفىالماضىفىاولأول"353أتيوخوسأصدرهالذىالمرسوم

قاليةقلوهمتكنولمبالوراثةحكمهإليهمآلالهندفىآخرينملوكأفإنةرحمةذاالربأن

اخذتكما!عظمىصحوةإلىالآنطريقهفىالغابراليهودمجدإنيقالغداإذ؟كأسلافهم

القديسأتاعإلىا!زيةدلعفىاستمروالقدذلكومعجديد،منأخرىمرةالتزايدفىأعدادهم

مع،شواتأربعمنذحرب،فىدخلواإفمقيلوقد.كاملبثكللهميخضعوالمأنهمإلايوحنا

فهمبعفاالأعداءأخذالمظبل،ولى.اسرىمنهمكئزاواتخذوابأعدائهمأوقعواحينماجرافم،

اليهوداستردومناكالظهرةإلى923.0أولئكبعضجلبتمفقدكبيد؟ببيعهموقاموا،أسرى

داكقيكونالمافماإلاسوداءبشرةذوىوكانا؟الظهرةفىفهماثنينرايتوقدلهم.ملكيتى

مأالقرانينإلىيختمان!نماإذافهماتعرفانالمستحيلمنوكان.الزنوجمثلالحواد

لابأنهميقوون(فمإذالقرائى،المذهبيعتنقونوكافمهؤلاءيبدونالأحوالبعضففىالربانين؟

الفلفلإنويقال.ربانيونوكأنهميبدوناخرىاحوالولى؟البتيومفىيوقمداخلاكرتوقد

بلادهم.من(ساسىبثكلث!ىبيعهاالزنوجيقومالتىأخرىوثوابل

إلىمصرمنالحجرحلةبتجهيزيقومونكانواالعربأنهناواسعنطاقعلىوالمعروف

علىجملآلافعضرةمنتتألفقواللهمإنحتى،وموحشةيثاسعةمحاليليهانحترقينمكة

فىكانعمالقلأ،(ناسمنالبريةفىعليهاللسطوالقواللهذهتتعرض!نتماوأحيائا،الأقل

أوبالأحرىالعربسمىالعربعليهماطلقوقد.العربمن(لطيحقب(نأحدهموسع

دائقايسمشهدونافمذلك43)أ"حولحآه+"!أ*اولاقةابناءهمالذين)ء(حلأكلول3العربان

جملأيحملأنعلىتادزاكانالعربانهؤلاءمنواحذاأنعلىالعربويؤكدالقدير.اقةباسم

ملتزمون!!مالمعروفومن؟الأخرىبيدهبهيحاربالذىالسيفعلىيقبضبينما،يديهياحدى

.لأ!"حح"ركابنسلمنينحدرونانهماكبتلمنباليهود،الحامةالدينيةبالأعراف

للعربيحمحمافاحيائاذلكومع.الهيكلهذامحيطإلىيدخلأنيهودىلأىولش

إلىذالنظعدملثريطةهناكلهماعمال،نجازاليهودمنالذهبويعابكىللنإرينقوجسونوهم

كانماإذااعرفلاوإنق(.الموتىاجحادعلى)بالاعتداءلخسنااليهودنحنلأتانظزا،داخله

بعضولع؟س!،لةا"(ح"ثاشتياحابنإلىوجهتكذلكلا.امالمقدساتاقدسإلىدخلواالعرب

التابوتإن:لىفقيلمماكل!آهس!؟أ4!ولح!هءالعهدتابوتيفمالذىالم!نعنالاسفسارات

ولا،المبنىهذجوفلىو(نهالهيهل.ساحةلىالعرببأيدىبنيتومرتفعةجميلةقبةاسفليوجد

العظيم.والثراءالبهوزتوجدبالهيكلالمحيطةالأسوارحيثوهناك.إيىالدخوللأحديسم!!

نأويقال.هناكبالذهبمطعمةغرفتجثيدقامواقدالحكامان024."نسمعقحنكذلك
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بخاؤهتمبنىأىمنهاغأكرممق،تحل!علىحرصقدحالئا،الحكمبمقاليديمسكالذىالملك

الكريمة.والأحجاربالذهبتزلنهتمحيثتجل،من

فقدينهامنالرحمةاسمتحملالتىأما.بوابةعثرةاثتاهاماتزالالهيهلهذاأسوارإن

ونمفا!مفلم!ن.تكونانماوعادة،الهيكللئرقعلىتطلان،بوابتانوهاالحديد،منمعت

عدةجادينحاولواالعربإنقيلوقدفيها.مغروسفهوالآخرالنصفأما،الأرضفوقيعلوان

العمل.هذاإتماميستطيعوالمولبههم(علىإلىوفعهمامرات

ضخمة،حجارةمنيتألفوهوتائئا،مازالمنهجزةالإنالفرب،بالحائطيختصوفيما

آخر.بلدأىفىامرومافى(كانسواء،بنانهقدمحيثمنلهمثيلأقبلمنأبذاأزولمملبة،

ووجدتهدخلتهلقدالثرتى.الضطلىالركنلالغ!خامةيثديدةحجريةكتلمنبرجويوجد

القالأعمدةمنالكثريوجدكماويثانحة،ضخمةأعمدةعلىيرتكزشامخصرحعنعبارة

الهيكل.بقايامنهناكالقىالذىباثرىملىءثىءلكل.المبنىنهايةابلغ(نقبلبالصأمأصابتق

تيلوقدحبل،جذبخلالهامنيمكنالهيهلمبقعيهايقومالقالأعمدةجميعفىفتحةوتوجد

توجدكانت،القدسبمنطقةم!نكلولهنا.كوثقكانتكأفاحىالمقدمةوالكباشالثرانإن

.الكرومبحاتينثأنزلكلىثأفاالأخرىمنهمالمغارةتجاورحيثقملةومفاراتالحقول

السيدةوقبرأ!!!!ااهجاءالنىقبريقع7أ،ددهمهأ)75ح3الزتونجبلوفوق

القالمقبرةأما.الأخرىإلىلنفذفهاكل،مغاراتعشرعنيزيدماعلىعلاوةاولا)،4!لةهيلدا

وهو،القدسمنذراعالفىحوالىمبعدةعلىيقعالذىوهوالزعماء،منالبعينرفاتتفم

دوسواء،والداخلاطارجفى،م!نكلفى.الطدل3أولهولكعونترخاصة،وفخممبهر

لها.حصرلاالمظراتن!نابازلأوالحقول

(،"4"30"س!لجوشيفاتوادىإلىالأرضتحتمنتنسل3*ه)أسلواممياهإن

ترابةحتى241."صاحكلماؤهيرتفعنعهوإنمابالتحديد،مانياجدولأتعدلاوسلوام

.ممتدةأطلالالآنبهتزخرجثقريبم!ننحوالجبلتحتويجرىينخفضأنيلبثوماالظهر،

حالظوتشغل؟للسكةدازالتكونلثيدهاقد(السلامأعليهسيمان!نالأبنيةهذهإنقيلوقد

وجبلالهيكلجبلبينطولئايمتدقليلأحيزاجوشيفاتوادىويشغلالجلود.لدبغكساحة

أسفلعندفتوجدمنهاالمستحدثاما؟الهيكلجبلسفحاسفلعنداليهودمقابروتوجد.الزيتون

ذكرىتحملمعالمتقبعهامنبعيذاولشالقبور.افنيةالوادىيخترقحينفى،الزيتون!جمل
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بالنىاظصالم!نفىايهودملواتوتقام!ةأكلة"ح!2؟ز!صيا:البىزأول،وله)33أبثالوم

الرثاء.عباراتتتكررحيث،آبلثهرمناكسعيوموفى؟مالمبأيامفىزكريا

شجرةعلىفيهاتعثرأنيمكنبال!دإذ؟مقفرةلكنطمكرمةأرضالزتونجبلإن

وعمورة0403ولسدومرؤيةالممكنمنيكونقدالزيتونجبلقمةفوقومن.زيتون

الملحانهناكالمقمينالأهالىمنممعتوقد.حالظمالحابحزات!ثكلانوهائعد،من،لة+هولهقأ

أحدوسعفىيكنلمل!نهأالسلامع!1(15لوطامر(ةعنوأما.الأرضأنحاءجمعيمزلقكان

تمييزالمستحيلمنكانلقدوعليهلها،حصرلاالملح(عمدةاعدادكمانتإذعنه،بشىءيخبردأأن

.لوطامرأةيمثلالأعمدةتلكمناى

مجالفى!السلامأع!موسىليهدلنالذى،46لاهولآهولكةكا!إفرايمجبلو!ن

رؤبينارضمنتتألفالتىوهى،الأردنفروراءليطالواقعةالمناطقاما.القدسمنالرؤية

7(،للاهمؤابوجبلوله،،لال!عامونبناءاوارضك!*37"حوماناسى4،ك!جيدولح؟ولحولو

مديةكدأنيمكنولا.مدمرةفاطقحالئالجميعها،،دلاهالاا،أس!33سعرآهوجبلكا!هالاأ

بواباتحىيصلرنإنهموايىبس.الأخف!رعلىيأثونالبدوأنزلكهنافيلنبامأهولة

أعدادهمإنلهم.يتصدىانلأحديمكنولا،المسلوكةالطرقفىوينهبونيسلبونوهم،القدس

فيهاحرثلاحيثس!ن-يقطظولاتمائا،المنطقةإقفارإلى(دىالذىالشبهووذلككبررة،

،ده"أ!!بيثان(مايئا،ثلاثيناوعثرينمنتتألفحيث،صفرةقريةاريحاوتعد.زرعولا

عئرينحوالىعلىوتشتملللطيثية،مرعىحالئااصبحتانهاإلا،كبرةمدينةالمافىفىلكانت

شأنذات!نتالقالبيوتجمعلمانوتقريئا.القدسمنيومنصفمبعدةعلىتقعوهىيئا؟

بمسمياقاتحتفظلاتزالالبظعهذهأنورغم242.".مقفرة(ماكنالآنغدتا"ضىفىكبرر

حالئا.مهجور!الأمرحققةفىأنهاإلانفسها،القديمة

يقدمونالذينالضرانبجباةنجدالنإد(مالوهادفىسواءالمظطقهذهجمعوفى

وهؤلاء.العربيةباللغةللاا(كة"4+نفر"يدعونوهمالطريق(منعلىمضرلونأفمعلىأنفسهم

توجدهاإلىالقاهرةومن.تامةحصانةللهميحلوكطاليهودمنالغرائبيأخذونالرجال

راحدة.دوقيةحوالىجميغالهمدلعتلقدنفىعنوبالأصالة؟مكوسبوابةعشرونحوالى

،القدسبوابةعندففيةدنانرعضرةقدرهمبلفايدلعواانالظهرةمنالقادميناليهودعلىوكان

الحوف.اتابهبمعق.نفر.العريةاللفةمنااخذت)1(
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نأفعيهمالقدسيهودأما،واحدةدوقيةيدفعواأنيافاقبلمنالقادميناليهودعلىكانحينفى

فهمفكل،الفنىفلذلكفىالفقرمثلرأس،ضريةففيةقطعةوثلاثيناثينعامكليدفعوا

الرشد.صويبلغالطوقعلىيفأنبمجردالفريةهذهدفععل!

نيبو)9(اكئبإلىسنوئادوكيةخمسينقدرهإجمالىمبلغيدفعأنيهودىكلعلىوكان

عندبفيفايثرائاتعدالقالحمرلمنعتصريحعلىالحمولبغرضوذلك،القدسحاكم5"!أل!

لثيوخأنإلاسنوئااليهودقبلمندلعهاالواجبالف!رانبحميةكانتوهذه.العربكل

يفرف!ونميزانيتهمفىعجزوجودزعملتحت،ظلمهمفىذلكمنابعدحدإلىذهبواالهود

أحدهمرفضحالةوفى،يرونهمادفععلىيهودىكلمجبريناسبوعكلفئجديدةفرائب

الدفع.لأمريمتثلانإلىيهودىغررلثخصمنقفائىبحكمللفربيتعرضلذلك

سيحدثدماأما،اللحظةهذهحقشىءمنىيطلبلمافةمنفبتوليقلى،وبالنسبة

به.التنبؤأستطيعفلاالمستقبل

أرمن،يعاقبة،ارثوذكص،كماثوليك،:طوائفخمسإلىالقدسفىالمسيحيونوينقسم

فعلهمامثلبالفبطالأخرىالطنفةبعقيدةتكفرمنهمولئفةوكلالحبثة؟مسيجىومن

قسملديهاالطوانفهذهمنولنفةوكل.الربانينعقيدةحرمواحينماوالقراؤونا!مريون

جرسبفرلكنطقبةتعلوهبرجولهاللظيةفخمةدعدالقالمقدسالفريحكنيسةداخلففصل

نالهماي!ولنفةكلإلىينتمانسشمربشكلشخصانالكيسةهذهداخلويوجد24."ر

ح"+ح!"ء)ول"!3الملوكمقبرةمنوقرئاإ،طاهولآه2ولهأصهونجبلوعندأبذا.يغادراها

الملوكمقبرةتنتمىكطكبررةكنيسةعأء،د!3ولكا!3الفرنسيس!نلطئفةتوجدآهء"أ3!ولأ!

منالمقابرشراءتمنىقدالقدسإلىقدمالألثكبزمنيهودئاثمةأنيدبعيد،عهدمنذإليهم

علىالعرباشولىأنلبثوماالمسيحىالدينرجالمعمنازعةفىنفسهأوقعوبذلك،الملك

منانتقلتالقبررأنالبندقيةاهللدىالمعلوممناصبحولماحوزقم.فىظلتالتىالمظبرتلك

لشبأنهمرسومإصدارتم،المسيحيةالأرافىمنولدواالذيناليهودخلالمنال!ثويك(يدى

هموهاحالظ،إبطالهتمالمرسومهذاانإلاابندقية،طريقعنالقدسإلىيسافرأنيهودىلأى

ولاآمنطريقيوجدلاإؤ؟بالحجيجاظمةالسفنوكذلكبلالبندتيةالسفنفىعامكليأتون

فىكنتحينمابذلكعلقاأحطتلوأتمنىكنتوكم.السفنتلكتسلكهالذىالطريقمنأقصر

الرحلة.هذهفىطويلةمدة(قفىيجعلنىلنذلككانإذالبلاد،هذه

البدة.عاحبتعقالقالعريةباللفةاكائبهوربما)1(
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وفىالمعبد،جدارتلاصقلبيتالعياالغرفةفىالمعبدمنبالقربلىمولأاتخذتولقد

هناكأعمىرجليعي!كطنساء،كلهنالس!نمنخم!ةيوجد،مولىبداخلهاالتىال!حة

حتىببر!تهعلىتعطفالذىلثاكزا،للربأتوجهأنعلىويجبخدمتى.علىزوجتهوتقوم

ها.إلىذاتهالوقتفىمعىقدمواقدوكانوايمرفونآخرونكانثلماأبذاأمرضلمإذ!حينه

التفراتبسبب،المرضلريسةوقعواابخبيةبلادمنالقدسإلىوفدواالذيناوبكأغلبيةإن

الرياحأنواعفكل.دفنةأخرىوتارةباردةتارةكانتالق،الرياحفىالفإنيةوالكباتاكخية

إلىأولآتصللهىم!نأىإلىتتجهأنقبلرياح(يةانويقال.القدسفىتنصطقبالتى

الحق.يعلمالذىشحانههوطللبرك!حفرتهفىالربلقدرةنفحهامحخرةالقدس

علىإقدامىبسببعلىإشفاقاتعالأولاتجزعالابحرارةوالدىياافهإلىتضرعتولقد

بيتهإلىبجاءالذىهوالثهأنذلك.أجلىمنالدموعتذرفوألاالنحو،هذاعلىبعيذاالرحيل

أنهاكطقلىعلىالسرورتدخللسوفهذهتعالىإرادتهانفىلثكمنوما.رحمتهبفضلالمقدس

وأنا!بقة،وهومىكروبىكلنيتقدأنقعلىشاهدىواقة.عليكدةبالحطتعودسوف

فىهىالتىالذكرياتكلأماعنى.بعيذاذهبتقدالأصليةببلادىالصلةذاتجميغاالذكريات

عيناىوإن.المبجلالأبأيهاعنى،أمامدائفاراسخةوهىها،احتفظمازلتتخيلكصيم

ألاأخشاهمااقصىولعلالكبرة،السنهذهفىوانتلارقتكقدأننىتذكرتكلطحزئالكثى

.الشبابترةذنوبىهااللةيمحوكىكماليةالفاليكدموعكتكون

عوضاهذاخطبمنولتجعل،خادمكلتشملبركتكقبأنإليكأتوسلف!لىوالآن

مشاختعدلمفصاعذاالآنومنالأمر،تدبرعلىابنكقدرةلكيثبتسوفانهإذ؟غيابعن

سوفيثكمنماالتىابرةمععامكلفىبخطابإليكأبعثللسوفاللةحفظنىماوإذا.منه

وأحفادكأبنائكوسطابتهاجلىوعن،الأحزانكلقلبكمنوانزع،بالطمأنينةعليكتبعث

وإر،شيخوختكلىويؤازرونكرعايكيتولونوسوفحولكومنماندتكإلىيجلسونالذين

وهىالقدسفىالمقدسةالأماكنإلىذهبت(ينمالهمدعائىفىامعنولحوفبالحرلهمدعوتقد

ولعل،العودةهذهنث!هديجعلنا(نأسالواللة33!الاا،ل!أالمشياحيدعلىبناؤهايعادسوف

آمين..وسعادةحبورلىمهيونإلىتأتىانوعسى

ايامنافىقريئابناؤهايعادانلهاربماالق،المقدسةالمدينة،القدسفىعجالةفىانهيت

ابنكمن

(ام52484881أستمبراايلول8لىتحريزا
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اكلأبالحط244.0

خطاباتكوملتلقد.الحلوىقطعمنأحلىفهىأخى.يالقلىآسرةكلطتكهىكم

معالحإجتنقلالتىالسفنإحدىقاندطريقعنأيعمبرا،أيلولمناظصفىإلىالثلالة

)حول!كا!45"شاأآهكاصرينوافيثاىعمانويلالثرىالصنيورمن245."طويلةاخرىرد!الة

بعضبالضرحأتناولسوف(نقإلا،عامةبصفةجميفاعيهمالرد(تولىس!!ةحوسوف3ولأ5

لقط.منهاطالنظ

اباناانمنالرائعةالأخبارعلىبالضكرإليكاثوجهكطافة،احمدل!نبدءذىوبادممأ

فىكويحفظهنعمتهعلينايتمماقةولعل.يرزقحئامازاللهالغامرحصعناكفلاالذىالمسن

ابنتكلولاةنظزالثديدبحزنأع!بتالسطدةهذهكمرةلىأننىإلا.الأياممزعلىوصحةعافية

الألفل.هويكوندانفااقةيشاؤهماوإن.لكلراتىبعدبهرزقتالذىابنكوكذلك،الكبرى

اطياة،قدعلىمازالواالذينلهؤلاءندعوانإلاعملهيمكنماوسفالىللي!حال،ايةوعلى

زخزا.لناويحفظهمبر!ثهيمنحهماناقةمنراجين

والأبرار.الأتقاءمقابروفىافيكلجبللىحدوثها!رددالقالمعجزاتعنتسألقفأنت

يقال"وبالشبة.المعجزاتللكأزلمل!نقالواتعلى؟عنهااخى،يااخبرك،انحىماولكن

ثتوقفلاالطدةفىبأنهاكا(نتممعتالقوهىاهيهلجوانباحدعلىتلقىالقالأنوارعن

اتحدثانيمكنئلا(نهإلا،بالفعليحدثإنهيل(مروهوآبمناكسعيومفىالإضاءةعن

(حدإلىابسوبةالقصةصدقعدمعلى(جزمانمنبذاارىلاإنقحيثعنه؟مؤكدبشكل

نأعليهمأخى،يا،مثلكاذيءرجالأانإلاواكاؤيب؟خداعمنيملؤهاوماالشرقييناليهود

كاذبة.تقاريرمنيصلهممافىيثقواوالاالأساطرهذهمثلمنيتحققوا

ف!نولذلكم!ن،اىإلىليه(ذهبكىوقثابعداقلكفلمهناإلىحفرتأنومنذ

اكبعةالأخرىالمناطقوفىالمقدسةالمدينة(رجاءلىمسامعىإلىثرامىماأروىانفقطبمقدورى

قويةلىالأمروكذلك،العربمعوسلاموئامفىيعيشونحآ،43صفدداليهودإنيقاللمنهلها.

كمانواقابلتهمالذيناليهودمعظمل!نحينهوحقس!ح)أل!شأ.الجليلاراضىجميعوفى4،دةصأقانا

الحدلتدبرالقرىبينيتنقلونفهموكثرووفيعلأ،(عماللىبالعملانفسهميعيلونوهمفقراء،

تقديرىخالصومع(غياء،تجارثمشقفىاليهودأنممعتفقدالمظبل،وفى.عشهملقوتالأدد!

ومن،الجمالشديدةوحدائقرانعةبيوتاهاانإذ.دمشقثلمباركةاكثرمكانهناكفلش

نإحتىللفاية،نقايصلهواؤهاذلك،ومع.مكانأىفى246."لهاشبيفاترىأنتمائاالصعب
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وحلب،ودمثقمصرمناكسيأتىالقدسحيثهناوإلى.يمرفونإليهايذهبونالذينالغرباء

حفرته.وقاللةيدىبينليسجدواأخرىبلادومن

:عدنجنةبهالذىالموضعهىعدنف!نيقالوكماول4.ولحعدنمنجاءواهنااليهودإن

ويقولبعفهما.عنالأحمرابحرويفصلهماأ"هأ"ا!4،3أثيويامنالشرقىالجنوبإلىتقعوهى

هذهوملك.عريفةيهههـديةمجتمعاتبلادهمفىيوجدانههناكمنجاءواالذيناليهودهؤلاء

وخلابة،الأرجاءممتدةذاقاابلادأنكمااليهود،معتعاملهفىاللطفلثديدوهوعرب،البلاد

لاوهمبيننا،فيطثيللنوعيتهانجدلاماومنها،الرائعةالفواكهصنوفمنعديدهاوينفج

آذارشهرلىمحاصيلهمبزرعالأهالىويقومالجنؤفيهتقع!نتالذىالمكانعققبشكليعرفون

عيدمنهناكالمطرموسمويمتدأنوفمبر-ديحمبرا.كسليفشهرفىويحصدونهأنراير-مارس(

التىالفزيرةالمطرلك!تحتميةوكنتيجةأيويو-اكسطس(.آبيثهرلىاليهودىالفمح

حدالىف!موالأهالىس!فاعنأماالمذكور.الشهرفىيرتفعابلياهمنسوبفإنهناكتحقط

أعمالمجرديمتلكونهماكلوإنالتلمود؟يهبالعهودلدىولشالسمراء.البشرةإلىيميلونما

.ميمونابناعمالعنلف!لأعليها،يفروح!املحقءح!13،)ولأك!مالظسىإلعحاقالراب

فىأقوالمنوردبما(ساسىبشكلانفسهميثفلونصفرهمإلىكبررهممنجميغاعدنويهود

بينفيماالآنالمعروفمنانهأيغئااليهوداخبرناوقددراستها.علىويعكفون،ميمونابناعمال

ثمومن،البريةداخلبلادهممنيوفاخسينرحلةبعدعلىيقعسامباشنفرانالعربالإر

بطرحالنهرويقومإسرانيل.بنىسلالاتيسكنطالتىالأرافىبكليحيط،بخيطأيثبهفهو

منواحد،يهودىهناكللشثمومن،السبتيومفىإلاأمرلهيستقرولاوالرمالالأحجار

بينليماسائدهوومما.ال!مبتيومحرمةبانتهاكيفتفىانلهالبلدهذاداخلتنقلونالذين

فروراءأليماهناكييشاالسلامأعليهيعقوبنلانعقاثدى،بثكلعدناأيهود

أمرلهيشقرولاوالرمالالأحجاريطرحالنهرهذاإن!الآتيةالعبارةعوفادياأويكررسامباشز!ا

فسوفوإلاالنهر،يلىماإلىيعبرانلهواحفيهودىهاكفيسثممنو،السبتيومفىإلا

منيخدرونجميغاأنهمالبلادتلكيهودبينفيما247."سائدهوومما.السبتيومحرمةينتهك

بينهمفيمايوجدولا،الملالكةكطومعمومونولهرونفكلهمولذا،الصلاماأعليهموسىسلالة

تحصىلالاعدادهمسامبالثننهرمنالأخرىالففةلىإخرانيلابناءاماالشر.لعلعلىيقدممن

إلىموهينولاطاهرينيسواافمإلايهم،ليماوالأهراءالملوكمنعديدويوجدالبحر،كرمال

حققةأنهعلىذلككلعدنيهوثويروىالنهر.يلفهمالذيناليهودأولئكعليهالذىالحد

الراسخة.مزاعمهممصداقيةلىيشككأنأبذالأحل!ولشها،مسلموكأفاكطبحردة،
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لىوهويذكربأنهأخبررأنها،وتعلمولدالذىالاشكبز،منيهودىرابىشخوثمة

تفميلئا.فعلوهعمالهشىءكلروايةفىوأخذوا،عدنمنالهودبعضقدمأنالشبابمرحلة

بلادهم،بأراضىاظمةالتخومعندتقعإسرائلبنىمواطنبأنيقولونعدنيهودفإنكذلك

القديسلثعبمعحربفىحالظهمالذين،الأولخطبىلىعنهمكتتالذينأولنكوهم

منبعفابعينىرأيتولقد.الظهرةإلىجبهموتمأسرىأخذواقدفهمبعضو!نيوحنا،

فرففافعلىيعيشونالذينالآخريناليهودمنابعديقيمونايهودوهؤلاء؟الأسرىهؤلاء

لملوكاظضعةالأرافىمنالقادمونالمسيحيونحكىوقديثهر.رحلةسافةسامباشن

هزائمهمألمتقديوحنا،القديسيفعبمعحربفىهموالذين،هناكاليهودأناليوحانيين

وهذالا؟امبالفعلوقعتقدالأحداثهذهكانتماإذاللتحققالشففغايةفىونحن،مريرة

!وعبيدهثعبهالدوامعلىيحمىانالربوعسى.وحدهاقةإلايعلمهلاالأمر

أؤهبوكنت،حاكظبتعيينىتامالذىبالنجيد،اظصالبيتلىبالقدسهناأسكنوإلى

هنااكسغالبيةوكانت،العبريةباللفةمحافراتألقىكىلثهرئااليهودىالمعبدإلىمرتين

و(ظهرواامتدحوهاللقد،محبوبةاغنيةوكأنهآذافمإلىينسابمواعظىموتوكانيفهموفا.

لاالآنوحقمعها.يفاعلواللمهذاإحساسهممستوىعلىيكونوالملكنهمبسماعها،شغفا

لفىءفعلعلىيقدموالمالزعماءحتى:غفىيثرشبينالعلمنهمأحذابأنالقوليمكنئ

فعلهاعتادواقدكانواالذىالأمروهو،248."بعدضريةبأيةكاهلىثقلوالمأنهمإذيف!ايقنى؟

،الأولالعاملىالراسضريبةادفعيجعلولطألالىرغتهمابدواافمحتى.أسبوعكلعامةبصفة

الذىهوواللة.المعجزةبمثابةهوهنابقائىفمانولذامنها.يعفىأنلأحدليسالتىالضريبةوهى

ستقبلأ!معىالمظديرستفعلهمايعلم

وقدرهمبلفاالمحترم!صرينوأفشاىعمانويللىأرسلمنىطلبعلىبناغ(نهعلفاو(جطك

التوالىعلىالعملالذايقومسوفبانهووعددأ،اللر(سريعمعهوتركت،بندقيةدوقيةمائة

هذااضافولقدالمالهذاسيأتينىالذى،السفينةلربانبالمانةعضرةادلعولسوف.عامكل

ويثطزا،اليهودىالمعبدمصابيحعلىمنهللصرفشطزا،دوقيةوع!ثرينخشاعمانويلالثريف

.كانأئمنلثكوزاولاجزاءأريدلابالقدسقانغااعيشلملىلىوبابسبةللفقراء.يخحآخر

الطبةمناثناناعتادوقد4"س!!ا،1).هالاخاهلدراسةومساءصاحكللىسوئانجتمعونحن

فىالانتظامعلىهنامعىالجواجدينالربيينمنالأشكبزمنآخريناثنينعنفضلآالحفرد

نأذلكإعمارها،وإعادةللمكنىمهيأةغدتالميعادأرضفإنوباباسبةالقنها.التىالدرولر

دفعوعاعذاالآنمنالقدغ!لىالمقيميناليهودعلىبأنهالصلاحيةسارىمرسوفاأمدرقدالملك
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نأمفىيخماالمجمعيناي!ودال!نعلىكانإنهحيث.فقطعليهمالمفروفةالرأسيةض

يدفعانعليهفودكلف!نحالئاأما.اعدادهمعنالن!ظربغضشوتا،دوقيةأربعمائةيدفعوا

لمكهذامريعوئاوإن.الآخرينعنيدلعأنمكلفغروهو،نفسهعنالمقررةالرأسفرية

غادرواتدكانواممنكذالمنزلكوعلىعافا.كصينمنذالقدسدلهيثبيهمرسوميصدر

نأكذلكولعلهوالهيهلالمدينةبخاءيعادانوعونهاللةبففلولعله.إلي!العودةفىأخذواالقدل!

الجللوقسجذاتعالىقةالجمحويخرجديدمنليلتصالمشتتانوإفرايمدال4لالةيهوذاسبطيعود

للظية.مشغولإننىحيثهذاخطابىأختمانالآنلمفطروإلأ.المقدس

ايلولمنوالعشرينالطبعفىتحريزا.القدسمنالسرعةوجهعلىالحطبهذا؟رسل

.(.ام948سبتمبريثهر)الموالق9452عام

اخيك.من

4،كاهس!كلةلأ،ل!أ

الثالثالحطاب924.0

الظضل)1(.سيدى

المقدلعاترؤيةشرفتنالانأرجوكطالعمر،وبطولبرخهيغمرك(نالثهمن(رجو

آمين..والهيكل

(كنولم.المباركةسيدىخطاباتمعهحاملأالفلورنسىالسفروهناإلىقدمحينماإنه

هذهفىإقامتىإن.ايامعدةهاواقمتالحليلإلىذهبتحيث.المقدسةالمدينة،بالقدسآئذاك

وكماقليلةالحليلفىاليهودأعدادكانتإذ؟القدسدإثامتىمناكثرقلىإلىمحببةكانتالبلدة

يهوديةأسرةعثرينحوالىهناويوجد.بالقدسالذين(ولئكمثلبسيئيينليسواوهمطيبونافم

وهناكاكس.حثالةمنائاوملمبينىليطيندسولاعليهممقصورقءلىجميفايقيمون

فىيدلنانمنالحليلثرىفىاليهوديوارىانالألغلمن(نهابلدكلفىمعروفساندتقيد

.القدس

مفحتىلىةيهالإثارةتمالذىكام!يوأفشاىعمانويلإلىوجهفدالخطبهذايكونأنيحتمل)1(

248."!.245.
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معظمهعتينمبقيوجدكا!ه+،مهع"،41!3"ءكلهفىالآباءمقبرةجثالحيلفىوهنا

هذاوفى،بالعربخاصحديثآخربنىالعتيقالظءهذافوقويوجد،مهولةحجريةكتلمن

مسمىعل!يطلقيزالما(السلام)عليهلإبراهيم(نفحهمعنالملائكةكثفشهدجثالم!ن

)عليهإبراهمختانتمقدأنهيقالصخرةتعلوهاصفرةمفارةايفئاتوجدكماس!كل!7،ممرى

ئرالعربعليهيطلقالذىوهوواسعبنريوجدالبلدةمنمسافةمبعدةوعلىفوقها،(السلام

يزيدأوسممرمىوعلى.إسحاقبنرباسممعروفآخربئريوجدعنهببعيدولي!،إبراهيم

منالقريبةالعنبكرماتأما،ح"3!)5(يفكولاسميحملمايزالمائىجدولالطريقعلىيوجد

اباطقدالموجودةالأخرىالكرماتمنالضلبثكلتنموهذايوناإلىزالتماالجدول

كتبلىالواردةأممائهانفسحاملةالحليلحولليطالقرىمنعديدتزالماكما،المحيطة

الأنبياء.

تدخلكانتإذاما،سيدىياكهانتساءلالق،العظيمةدمثقبمدينةيختصليماوالآن

الحكطء،اكسكلعنالصدرةالكلطتخلالمنالمعروفلمنوإنه.المقدسةالآرضفمن

أي!51"حا40!8لل!ح+8(ثرموت-اهاليشوت:مؤلفلىالواردةميمونابنانماراوبكخاصة

إلازلك،علىيتفقهذايومناحتىالجليلس!نجمعوانسوريا،منجزةادمشقاعتبرالذى)9

وبانورسامفدلكونوربمامنها.القربيثديدةالمقدسةالأرضحدودبأن025."يقولونأنهم

دمشق.حدودلتلاسىتمتدوحدود!،دمشقمنقريبا،الجليلمدنكبرىوهى34!ه!كاه)1(

عنهاوالحديثللسطين،حدكدوتقع،الأممل!ثتىوسوقللسفنميناءفهىسورياطرابلى(ما

ويفد،المقدسةالأرضمدنمنتردالقالجتجاتوجمعبالظكهةحباهااللةانذلك،شجونذو

ونامفىيقيمونحيث،يهوديةأسرةمانةحوالىحالطوكاالأرافى.أقصىمنالرحالةإليلأ

حتفافإنهطرابلسإلىإي!يىمنحكيمرجلجاءماإذاأنهاكسمنكثررويقول.وسلام

عليها.يترددونالذينالطياتجارمعالتإرةطريقعنوذلك،وجيزةفترةفىجذاثرئاسيصبح

الكثرونوظنالنشان،عيهارانقدمصر،وملكثركياملكبيننشبتالقوالحرب

الملكهوهناكيعيشالذىالملكبأنعلقابينهما،اعتداءعدماتفاتيةعامينفذوفعهاقدأفما

منبلغتدوإنهعائا،عشرينمدىعلىالمصريةالسلطنةحكملىظللقد.يمتاويبدللمنفسه

بالغ!رائبكاهلهم(ثقلقدأنهإلااليهود،تجاهعداءهناكيكنلمالفترةتلكوخلالعتئا،الكبر

كاأح!7.ويذرب4+ثةمنالاستكوناأنتحمل)1(
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الذين)ابصرى(المختونينغروأولنكالعربمعذاتهالشىءفعلعلىأقدمأنهيد،الباهظة

أرافه.نيقطنر

وأملى،المقدسةآبانىتجورفىملتاأفكرانقسوى،بهأخبركجديدايوملدىلشليدى،

ملؤهالذىالطدلبيتهويئطر!لن!رمتدفقاالسلامبيدهالذىهذاالهيهلاتجاهفىيومكل

.عا!هيتمناه"ووففالمثيئتهولفاافعاككلفىيباركظالذىاللةهوالصلام،

بالقدسالمقدسةبالأرضالمستوطن

1(.594ينايرديسمبر-آخر)الموالق0525عام"(!كا!+تمطمن22فىالحليلها،

عجالة.لى



ومراجع!االدراسةمصادربأهمبيان

والمراجع.المصدرقائمةفىالواردةبالمختصراتبيان

الأجنبيةالوثائقيةوالكتبالمصادرأولأ:

العريةدرالمص:يأثا

الأجبية:المراجع:ثاك

والمعربة:العربعةاكنويةالمراجع:رابعأ

والمراجع.المصدرقائمةلىالواردةبالمختصراتبيان

.ولص!.!.3.أول-ول3+لة"3ناالأ7ح33لا(أح!ح،ولحهمح4اه-هأ!ه)54

3،1لما،4أح3ورة4اك!اأ*حأ"أهول3.
ل!.،+!كاح"3حم+7ا!حدحم!!ا.

!.س!.3،حل!حكه4أحول*م!15ه؟صأ5ول3،للا4.

ح.ح.+.3،!لةس!أ،3ولحءأا!ول31*ص!+أ03أح+س!.

3..0.ولثا،35ط551هم)4،ولء+هلالة4ولثهمح6ل!3ول4اس!5.

الأجنبيةالوثائقيةوالكتبالمصادرأولأ:

ول-3ولأ،"ولس!34احولح31ولأسولس!!أ5914،.!.ولص!().4ه30+ةيلا،ولأح،3أكا!!"

ول،!ة"735ولأ:ع44*؟ألاأ5)،3+!لاولح7،كاع*أاححولحا33هم6؟!أ4!57ثلاأآه

ي!ة!ح!كللاول،شحول!كا!ح*(حول8841رر4.094144قول!ولأ"5ذ6حلاهلاحه،حث!"115الا

ا4*،أ،ل!!ثه،كااح4لا؟3لما"اولورة،03!.،!للااح)،3س!ول،2991.

-!حزولأولولآهول+اس!4،4ح،+لألأهس!!34هم!زولحأ!ةول

956-)56بينمابرحلته)قامالتطيلى؟بيامينانظر:العرية،النسخةإلىالباحثرجعوقد

بفداد،حداد،عزرا:ترجمةالتطيلى،بخيامينرحلة:الأندلحىالتطيلىيونهبنبيامينالرابىهـ.(،

اهـ.384

-!4!له"س!علاهم7هول(ول3أه،ولولس!ت543+حأولههمس!وللأاهولا4ول.23214ول.!.،.5،لةكأ

لا؟ل!س!3؟لاول3يدءلالا!أأول:،.3.+.!.حلأ.)1،5)*04!هصأ،ول2.698،1"0111-1

-962-
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الأرضومفدهيون:جلمنبورشاردانظر:العرية.النسخةعلىاباحثاعتمدوقد

،عمان،الأولىالطبة،زيادةممطفئ:وتدقيقمراجعةوى،البثعبداللةسعيد:ترجمة،المقدسة

.ام599

-4!)حأولس!"،،،ل!أثهث!لماولح"أأها3!س!!كا!أآهاس!أ،له!ءث"لا"653لةأأولح"115لأا،64لها

6011-7011،.!.ولورةم+.3لأ!أ*ا05،ول،.*.حأ:ول.ح.ح.+.03.)75

17،صأهول4ه،ول81!2،".ا-801.

-*أ)ععلأ!ع3،أس!صأ7لأهح!4ولح،س!،!س!148ر.ول،."344+ألماا4ول،ولأ(!سأش!!3ش!،ولس!3

(س!ش!54،للالة"كله)ء!.!.لس!44حولكه7ك!ة05+ثا.9،ر!أممةح3،اول،3أاول!

عأء؟6ل!433،ولش!"ء3)5أ!هح53أس!،!)،"ولس!سأأ،س!3،ح769.1

ل!-5أ!،أول،3.!.،يلاح4أ(!+،لهس!،له503أ+!،ث!(ح)حأ*ث!"س!5حما6اولولأ(أح03م"،حكل!!كا

3140*ك!4ءلاه!ي!ههذأ5(ولح،كلاس!04آهس!ث!أح4أ03،كا!أولس!45.ثه)07

أوللأ7ح33+أآهأ)!ح،،أ+همح!"3ثها7891-679.

-3)حعهاس!"حهرط!4430+35!ر+ح))،3*ح3431.كلهـ.!،س!(ا.4):ول4اس!،3لأ.س!.،أول:ل!.

+.،هصأول4ه،ول91رهر".ار051-4.

،؟هءكالى-،.ولح،+حول33ح!ولح3آه.ولحلىاس!أ"5آه!3!ة(2381-1،)244أ:ول.ل،.+س!.4

ول4اس!3،لأ.،مأهول04ول،0391،".921-511.

-ثك؟هلآه،!كللاكاحلاللاح!أ"قء3ولهأمهس!"(لااهي!لأكاه،لهاثد؟هلهم!مولكاحلا*

116-ه0117.ول،.!.3،ل!3+لأ!.ح.*3)أ*،وله:ولأ.!.!.+..107.3

7،سأهول04ول،0981،".ا-27.

له-300ك!7أ"ك!،س!اء(3س!ممأح!!لأهلأولح،س!(!س!4821-4831ول.ه.ركا!+4أس!ولأه،ول

كلأولأ40لماح،أهولص!،ك!5(ح3س!74*س!"س!!ش!س!!،للالماس!!ثه-حح!*لماء57).

(61)+1،لأ،أول3أأ4(ول33كهس!أ،43،ول3ح"ش!ة)ه!أس!،صأحكاس!أمح،6791،"05

.*-(1

لى-ول4!لا-!ا-ول!23أس!،+،للأ)س!ولهولأ،6121،أ!:ل!.+.،س!4.ول14ح!،*.،هدأول04ول،

91ر،055"أ14.1-11

لماله-ث!ة4ح)كاه!7،أأي!3ع!،ولق!)أ!201،ولأه8501-0141.ول،.!ح.4ول،!ح)4،.لأ

هصأ04!،ول0391.

-حه+4"،ولأء،3كهـأ؟كا!ول،*ه"735س!(،).44*"(،3لا15ل!س!لى،ولح)!3س!"4)س!1347

حي!حا33مهأكامكام4!57يةأآهكلراولعيرة!ولحولأسولحح*أحلأ1488-

.40914!ولكلاأ"3لاء،حملاهلى15س!"ألأ)ةول،4،لةصأ3(حة4!4!)3لا؟

3لا"اولورة،03!.،لى+س!)34عول،2991.

حالأ-+،)اول"3!ولص!،.ولالااشس!ث!ةولس!آهمح(4،751أ"+كا!حولأكااكاآهيلاح))لا؟5حمه

!ولح."ولحث!ة!س!ول1481ول.!."أول:ل..+،ح.4ول)4،عحع.*.س!،ه!أول04ول،

.80256-1"3.0391،

-4!كاهث!!ألكالهكاه+أي!س!هولهم،ح!أ،1!ة45،3،كاه؟!أ4871-094،1ول.!.،أول:ل!.

+.حل!.طهـ4)س!!*.،سأ5ول04ول،0391،"152-902.3.
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-!كاأس!س!أط!همأ،س!"ه؟3،ولح"+أ،1حول3!هآهكاماكا!أ!،كاأ"ح!،ح7411-7811ول.!.،

ولأ:لى.+.،ح4.طهـ4)حع،*."صأهول04+،91ر5،".6ا-059

-أح"يم،.حء،3،طهتملأس!اا*ء73لما،له3("أ!ء3،13؟،6لهحأس!!4لأاولث!أكه!س!7:!!؟أ)،.ول

4ح3ح3أ،"أهولكة4أ403(ولأ(ءلاهول،امح،3أ)كالا"ح"4،3*س!لأ35،ك!ح799.1

-+ة3)س!ول!+ح033!يول،أ"ص!ول3سهمأ؟؟!"3)حلماول!ولس!ثا03،،له،ول112.كهـ0.!،

ولأ:لى.،،+س!.4ول)4ح،3.*،ولهمأ4ه،ول91ر،0.5"0511-301

-3"ص!كاأحح،3اول*ح4،ل!ح،3ك!حأولكز3رول4أح3،ح5)اح(حأهولممر)71،**حكل!1891،353.

-3مما)!لهس!س!.!،7أ34!ةلماحكااص!ولي!4طمأل!04ول!"أ3حلاا1،كللا)للا30)4.(ح*(5!ه4

4رولغأح3،!*ح35ول،6991.

-!+رولعءح5!،س!347+)43،ل!ول4لأحح،لا(ول3،ورثمأ3.للأ؟74اول5)ول،سأ.،أول:!هع4*4!لأ

ع(س!47ا)ص!2691.33.

عالملىالأسبالأطفوررحلةبررو،طالورانظر:.للرحلةالعريةالترجمةإلىابىحثرجعوقد

.ام729،القاهرة،المعارفدارحبثى،حسن:ترجمةعثر،اظم!القرن

-ح"+40ح3أ،"ح!ح35قولهأ(5همس!ث!،لأ)15احح!)72113.5.ول،.!.3"لهع+لا؟لاص!3؟ولول

3أ!+،*،أول:!.!.+.07،3).7،صأهول04ول،4881.

-أ*ااأولآهل!+،س!3ول+45؟أولهمع!44ثه4!ولهولهل!س!كا4ح"،!!!23لأ،.130ورة3+.3

لاكا!؟!حهحطك!4+ل!)لأس!،**س!،مم!3491353.

لعربيةادرالمصا:كثا

لىالكامل:الكرماببناحمدبنعلى.(أم233هـ./635)تالأثر،ابن

.م5691،تبرو،ب21،ريخكا

أح!مفىالقربةمعالم:القرلثىأحمدبنمحمدبنمحمد.(ام932هـ./972)ت،الأخوةابن-

.ام769االظهرة،عيسىاحمدصديق،شعبانمحمودمحمد.تحقيق،الحسبة

والأقطارالأمصارذكرفىالم!ثظقنزهةمحمد:أبوعدالثهام.(164هـ./056)الإدريحى،-

.أم198،ليدنموللر،راثن:ن!ثر،والآفاقوالمداينوالجزروالبلدان

فىالمهمةالكلطت:عبدالرحيم(بومحمدالدينجمالام.(936هـ./772)تالأسنوى،-

الأمريكية،المتحدةالولايات،بروكلين،برلمانموشىن!ئره،الذمةأهلمبالثرة

.ام969
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الظسمبنأحمدأبوالإسالدينموفق.(ام027-9261هـ،/668)ت،أصيبعةأبابن

نزار:نثرهء،الأ!طبظتفىالأنباءعونالحزرجى:العدىيوذ!بنخليفة

.ام569،بروترضا،

الزهوربدائعالحنفى:أحمدبنمحمدالبركمات(بو.(ام452هـ.ا039)ت،إياسابن

.6391-0691،الظهرة،مصطفىمحمد:نثرب،5الدهور،ؤسوقائع

غرائبفىاقر)تحفةالرحلة:عدافةبنمحمد.(م1377هـ./977)ت،بطوطةابن

.ام669،القاهرةالأصفار(،وعجانبالأمصار،

الأندلسى:البكرىعبدالعزيزبنعبداقةعيدافةابى.(ام490هـ./487)تالبكرى،

السظ،مصطفى:وفبطهحققهب،3والموافع،البلادامماءمناسحجممامعجم

.ام949-4591،القاهرةوالنشر،والترحمةالتاليفلجنةمطبعة

ايدمرىكاملبنمحمدبناحمدبنإبرايمبنإسحق.(ام428هـ./833)تايدمرى،

،والسلامالملاةعليهاطيلسيدنافف!للىالكلاموخلاعةالفراممثر:الثالعى

:لمودعنحطوط

)اأ+ه(3آهح+،كمأء"هه!!ح،ح.ك!أ؟4ح،("ذحك!لا،لةولأول:0.3.ول.3.،لأول.آه

همأول04،ول.0*35463.

فىالزاهرةالنجوم:يوسفأبوا!صالدينجمال.(ام471هـ./784)ت،بردىتغرىابن

.ام729-ام.079،القاهرة،ا-316باب،6والظهرة،ممرملوك

جبرابنرحلةالأندلى:احمدبنمحمدابوالحسينام.(217هـ./461)تجبررابن

.ام559،الظهرةنمار،حسينتحقيقالأسفار،اتفاق!اتلىالأخبارتذكرةالمسطه

الظسى:العبدرىمحمدبنمحمد(بوعدافةام.(337هـ./737)تالعبدرى،اطجابن

المطبعة،مجلدينفى(جزاء4،الأولىالطبعة،البتتجحصينالأعمالتميةفىالمدخل

.ام929اهـ./348بالأزهرالممرية

اللامعالفوءمحمد:بنعدالرحمنبنمحمدالدينض.(ام794هـ.ا209)تالسظوى،

اهـ.355-1353،الظهرةاب،2،التاسعالقرناعانفى

المسجدبففائلالأخصااتحافالشوطى:الدينض.(م1517هـ./119)ت:السيوطى

.ام849،الظهرةاحمد،رمفاناحمد:تحقيق،الأقصى
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الأيخشةالحفرة:ابابلسىإمماعلعبدالغنى.(ام073اهـ.ا431)ت،اكبلىاكنىعدا

.ام359،الظهرة،القدسيةحلةالىفى

فىالأبمارمصالك:اللةففلبنأبوالباسالدينيثهاب.(ام934هـ.ا974)ت،العمرى

الأولى،الطبعةكرالولسكى،درويتا:تحقيق،الأ،لىالممايكدولةالأمعار،ممالك

.ام869هـ./ا704بروت

:حماةماحبالمؤيدالملكمحمود:علىبنإمماعيلام.(331هـ.ا732)تأبوالفدا،

ت(.-)دبروت،مجلدينلىب،4البثر،اخبارفىالمختمر

الأعثىمبح:عداقةاحمدبنعلىبن(حمدابوالإس.(أم184هـ./82ا)تالقلقثندى،

.ام139،الظهرة،الأصريةالمطبعةأب،4الإنثا،ماعةفى

الزرعىلععدبن(يوببنبكرا!بنمحمدأم.(351هـ./751)ت،الجوزيةقمابن

تقديمرى،والنصالودأجوبةلىالحيارىهداية:الدينكى(بوعبداقةالدشقى،

.أم979هـ./9913،الظهرة،السظحجازىاحمدو!عيق:وتحقيق

البفدادى:البصرىحبيببنمحمدبنعلىابوالحسنأم.(580هـ./045)تالماوردى،

7391،الظهرةالحلى،البابىممطفىمكتا،الدينيةوالولاياتالسلطانيةالأح!م

عزرابنمبدعنالمصريةالآلارهينةتقريرإعداد:،المصريةالآثارعام)مدير،ربيعمحسن

لسنة274رقمالوزارىبالقرارالآلارعدادفىالمسجلالقديمةبمصراليهودى

.ام849

معرفةفىالتقاسيماحصنأبوعبداللة:الدينض.(م899هـ./388)تالبشارى،المقدسى

.3091،ليدن،الثانيةالطبعة،الأقاليم

دوللمعرلةالحلوك:المقريزىعلىبناحمدالدينتقىام.(424هـ./84هإتالمقريزى،

.،ام369،،الظهرةزيادةمصطفى:وتحقيقنشروالثالأ،،الأولالجزء،ج4،الملوك

.ام749-5791،القاهرةعايثور،سعيدتحقين:،والرابعالثالثالجزء

،الظهرةطبعة،جزءانوالآثار،الحططبذكروالاعتبارالمواعظ:يهاب

)د-ت(.
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الشر(أخبارفىالمختمرتتمةعمر:الدينزين.(ام035هـ./075)تالوردى،ابن-

هـ.ا285،الظهرة

الدينمجررعدالرحمنبنمحمدبنعلىالرحمن.(ام522هـ.ا289)ت،العيمىأبواليمن-

النجف،،الأولىالطبعةب،2والحليل،القدل!بتاريخالجليلالأنسالحنبلى:

.ام669هـ.اا386،العراق

الأجنبية:المراجعثالثا:

،53("كهول-،.س!أول+0،3آهحث!،3*س!لىأول("لا!ص!4!،3لأ3،أوللا4ح3حثا()ول"حآهح"(

!ة7الماط3،جم!حولأ!42هح*لما!،ولكه،1)071)3.،لىءل!ثه،)حول،0791،(أول

س!ول63)*ح!!،!حكعأول3آهولحث!،س!4أع0!5أولم!.

-!،*4!ةاص!،أولأ"0،3ءأعلةكم!ا(ولآهحولكلاحلىث!3)53ء3!ولهكاحث!أأأءولهم!"ا

!ط،"كلةح!53،ث!أح3"ح3حأول،صأهول4ذه،2991.

-!أح،كلاهولا)،ولنةأولاك!ةهم4!7أحل!7ييحلى"3ا)أ+034،*ص!لا3،ط!ه91و2.

-!-ولح،*3!م!3.ا)ول.،ولأول+0(5همء،لأ،*ء)"3حاءه!حح!4+كاى!ح7691

-!ولس!7.حة،ول-4ص!.ول،كاأص!!ول3)كل!ث!حص!3ح(،)3.4!"،5،!!الأهم)ح!15،هسأول4ه،ول

2891.

-+ه،كللا!لح،للال!"ه3+(4"ذ،ثالأه!4،!للاأ،4544حزلاس!44ه،حل!ا!،ء4أ،ن!لا؟كه،

حح3ولحهأولأ،3،لالغأ)؟لا"أأح3!3+5!4،3"ثلاولإ،7+هأ3أول+04س!أيم،5

7ألأحول4أ4،3أهولس!:++حأ44د!ها،أولس!،2لألطس!؟،9891.

-ح)حشحكمأول،ول.ص!(ح4.)،"+حه*اع04آ،ل!حأس!"ول331ح،1،حكاىأ!4!س!لأ!،01991

-ولح"هح7طكة.ولوللأ4ح3س!س!353ولح44،لهح303:ثهس!،+،،3*س!)ولأس!؟أأول44حا

،ح!4،،،3لا،كاحل3!ح،لأعلأ.3.،ول4391.

-ولهح،3ء4.ح،.ول3"ثأهولححآهحيأكاس!ا)3*ح413ء7لةأ3"ح4ءحث!،س!7!حآه

"ث!ح!7ء)!ا،أول:ح.ص!.03،هول!يدة3)لأ،،،3س!ولح(ول،لأهول04ول،هح!(كاحغ

2881،"ه.602-791.

-!حهصأ،!ول*5"س!ة)ث!ة،ول4اثعة5آث!،ع!أللاع"3*هع5.4!لا"أ!ول4أ،!ول3أ!ه!،2991.

س!-أحكهحأك!ول(3،4.*.،!س!زر"كهءأ7أ)أ"134ه!،،ث!طس!لأ*س!طكها)أ0،3+كاس!)"*م!حثمحولححأول،

ح5ول!نأ،!ة7ح"ع"دحممح(حأ7ع،،،*س!*353ط،2991.

م!-).4!ح،ولأ!حع،،(س!4.)أول"(س!ص!ولحلأء)ه"س!4أ،هم"س!اأ!أهول،0761)3.،لأح*53كا!،

مأ5ول04ول،6891.

س!-)ول،يدةس!.،سأحثه75ولولولع،ولكهس!54س!35أ3ح6343لة)ع،حلا!لاهولحس!4)للااش!اكا!*ح:

ولأ؟حعأححكلل!5أ)حولأ!لاع3عاس!أح7أا،ح!أ41ول،ول3.027.8.7)،ح42لاكااول3

س!4"3010،حاكلة8291-5291:3.
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-ح!كلهس!هول،الاا5لا3أء،س!سأع3ألما)3آحولح؟"ل!!ع4"حولأثه)ع3هأ!أ!حول،3؟6يالى،وللأ5حذهول،3

حصأأ!ح،س!913ر.8

-أع3ح054س!وللاح"7،ولح؟ث!أ*س!لول()ولح3حولأس!ثا(أ(كا!!هآس!7أعحه40آها،*!)ثهولأ:

لاح)4لماء033آ"4ع)3*ح.111ي!!"ثه،ح4.!لأ!أ)!ح،!كا7أ3.4"س!هك!حس!+

!هطه3،م(3!"لألااأ"3ع4،لأ.3.ول،9991،هييأ،492-762.00.

ل!-أكااي!عأي!*اولول،لأ*ح"كهااأ+0(3)أول،كمه4ألاح.4.هد1ول04،ول299.1

-5أولكا!س!3!لأهلماأ3،لح*أ5"ءولحلأح)ه4ء"أ،،0721)5.،س!4.لاكا:3أحح4حء؟ول3!،ول.07،

"أث!5ك!4ل!أ"54س!اور43ح"(350،**ح353مما،6091-1591.

-4005،،لةول7لااول،!ذأ(1+15آهحث!،ل!س!ا،3"(أ*4مح!"أ30لالأكاس!،هولح"ا،س!أ"ح

؟؟ث!أ،4ح4.،مأول04ول،3491.

-405ءأول،3.!.،+ث!ح)ح*3لماول4ء513)!ة،(3ولول*كل!أ2س!4،ول4،لةكأ5.)،ك!حولأه!

3حح!وله3هآ3ح"4ل!ح4،3عح408عحهكهـ3،لاء+ولأول:هحولء3،ول.33ول54!اأول

(طحاأأ+031همح"،للااح4،3!!أ04!ولأمماولمهللم!ح34ا،ولحح.34مم!ح4،كة.2

،.!،3!لأ،7.ي!،.م!ح!34ول4،)أ.ول،.حل!حل54،*ءا،8038291."ه-32).

-5أح"أه،ا،.ك!أ"،34لة"ص!"حثعأولحهل!4-له!اأهل!،ل!ح"،33،5)!كمل!ح)!حث!كاحلا،33أول

حل*كه"ءوللأح!)ه"ح4أ.074).7،**س!35ك!ع،)6091-159.

كل!س،11-،4.ح.+،."حث!+ا*س!لأ"3ولس!،)3،س!ولهولول.-أ)؟أ!1،ح3حءكللاه6،مم!هه

صأهول04ول،6991.

ا)-حس!ث!حثها،ل.،!كا3+،!لا،7ن!ولهأول4س!3،"أحاأحم!(أحول3مهء"أ4،س!!ولح4أس!)،7

حرأ*3"ث!4أ!!ل!،!ك!س!ل!3ه!اع،5391.

،7(أ*11535-اس!اأ،!ولهأ)أ+ة3ح3حه4أس!،+3حولرثمهم،3:!،+لىكه*حهماكل!س!لأ

ث40+حا،لا)!أ:ولأس!كلل!الاح0،3ح"،.3*ءل111ي!ةه،3س!.4لأ!أ!،مح!)4

أ!!ول3.4شأفىط+!ك!5!ههط3،أع،33)كالاهأح"43رلأ.3.،ول9991،يد33)1،

.863-735."

-)1!،ل!أ+لة"3.3ا"3وله75!"غ،(أ،).43ء(اس!ل!حولص!س!"ه4كاأآها*م!لى3لأا،3"ه+ثا)ول

!ص!3،ولس!4!ل!م!ك!كا!همح"(لأ*حث!3!ح)"هح"3)ع4!اح8691

لى-رر؟ه03ولعه)ولولا)أ+هأ3همح؟،!3"ءأولهط04،ول889.1

-"4!!+)303مح!حولر(ل3!4!ول:+ححلثا+ح(35س!ك!"ه4أحأ!،553!مةأول:لاح)ول3ح3

هآلىكاح.5ا)1ي!كا!،3ح1.4ل!6،حا!أ!7،!أ.34ءه"حولحط!،3!؟هأع331

ا؟لا3أح"كه.4.،3.2،ول999،1ي!ة"ا،6.31"11-.067

-!04!ول3أس!)س!أحص!(.4،)ح،+أ*حأث!3هلاتا،4)!س!"،،7حأ؟14،!ه!"ههححلأس!4ول4

)اأ03،+،،،لأ5ول04ول،9791.

أك!)-ول3لاطثاح51!ا)حع)ص!3)س!،3لأ!،!هلا!س!3مهه،لاص!ه،حول7ء(أ،اح،ح،حكلاأي!أكه،+ه

س!7،ل!أول!،عح3أح(ولح4أول*حل!ك!6991،353.

-4س+ح،لهولأ!5!ول+كا4ح؟(0م3،.43!()"+علىأ*س!3طحهأ!للاولتإأح3هم"أحل!ل!ام4.

ولحه(!س!"ولهعلا!4أ(اث!،ء44"لاس!.4،*5*3.مم!عه،989.1

-7س!ءط،ي!.كهـ.،+"ح3لأول5!4!لماح،عأ3!1"كايااأ3"ح4،مأ5ول04ول،5991.
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-**س!،لة،ص!.،صأألاه،3كا!،كهأس!"ولأ!3أ7ح3.3أول4أحثهأولء"أأ"أ!0(3س!3ول!4"أح+هآه

لهأ*س!ث!3.3ءأث!(س!3حأكاأأولول3ء7،لأ(أثهلأ*س!353،ط8991.

ول-5(ث!،س!ححأ):(ح4.)،+ث!ح05ول!أ3س!)ح*أ3"جولحلأح)ه"س!4أ!،عأ!ثهأ"3أ(!أول!،

ولهسأ04ول،0891.+وللأه44ث!،أآه535+أي!!!ح(،).4ح"ه)حلاح+س!4!أ

أكاهلمالحح،0761)ولولعث!(لىللااع)34حول:ك!ح(س!حهاالما3ح،7291).

،ث!+حأ*ءل"كهس!ه3،ولكاأأولأهول15أء7أ)أأ(ح!ه،ولهصأول04ول8391.

-3"ءأحولأ)4،وللأ،"هولول،4ح.،ولع13،له"ح!4*أ)س!(ول)4ءس!لا،413أكاما،ولكه4،له"ه3"س!:

وللىص!54-أكا!كل!حس!كلل!)ولءأولح"(س!4)0!ولح!ولآهت!)3)ولأ:س!غلما()ولس!3آه

ص!لللا111.3"يد34،ح4.!لأ!أ)ءس!،ه7!أ3.4"س!5حطس!ول!5طه3،ا!34!

أ)كالا!.4!ث!999،13يدة"ا،1."هر88.3-31

--4ء3ذهولول.54أ"هاح)،حسأ،يد4أوللهبم،حمأ،يدةح4)ح3ورة3!4ح5أح7أاأأ(!3هول،3!أكله،5

.5991

-3حث!هكا!،!!،لةحح"ه،ول)(ولكع!5آ!أ*ص!"3أث!،+3311031ا؟ولأح؟43،مأهول04ول،ل!!3،كا

كاقأحأول،4991.

-3أع(4ح)5هـحولحولأي!+0(3همح"لأكاح"305)د؟حلاث!ههأولس!،لأأالاا44احولس!!،3رم4

س!،.4كة!.699.13

لأ-أولس!س!،ول،صأ.ي!.،ول،حمم!4لال!.لى.ي!.ح4!كاس!)،ع.07،ي!!كا5!ول:مأ!ولكه!ةس!ا-

أول،ل!))،"ء3ء!لللا)ول4ح3ذ(،"ح"حكلة.13027.3،س!4*س!،،ح،كللاكااولس!4ا"،30(0

3!ة!2391.

*أ!40ح3ل!ح5حكلملأ(ص!4.)،+س!*ح*3!لعأ4كلة4له!*أ5ث!م!ولحلاس!)ه"س!4أ4.

ر57)كه.،7"ح4.*ح*353؟،ه*هم2991،34.

والمعربة:العربيةالثانويةالمراجعرابعأ:

الفلسطييةالمجلةلى:منضوربحث،الأوروبيينالرحالةعيونلىللسطينالجدى:إبراهيم-

للدراساتالفلسطينيةللدراساتالفلسطييلأالجميةعنتصدراكريخيلأللدراسات

421)ص.،م3002هـ./ا324،الثالثالعدد،الأولالمجلد،اللةرام-اكريجة

-161).

،الأنفاق،العطرةاكريخ،المشرلة،والصخرةالأقصىالمسجد:النمرىوطاهرالفنىإبراهيم-

-عمان،الأولالامدار،الأولىالطبعةالضروق،دار،الصهيونيةالحطط،الحفريات

.م1002،الأردن

.ام619،الظهرةالهجرى،اكسعالقرنفىوالفرنجالمماليك:دراجأحمد-

.م1552اهـ./422،الأولىالطبعة)يرة(الأديان:موسوعةوآخرونعرمولقراتبأحمد-
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.أم9لم19،القاهرة،يةالمصالنهضميهبة،21الطبعة،ايهودية:لثلىأحمد

اهـ.ا193بروت،الأندلسدار،الأولىالطبعةوالعهيونية،ايهوديةعطار:عبدالغفورأحمد

.ام729

جمال:ترجمة.(،ام559-5185)الإسلاميةالبلدانلىاليهود:وآخرون،ميخال،أفيطبول

الكويت،571العدد،المعرفةعالماكمى،عبداقةريثاد:ومراجعةالرفاعى،أحمد

.ام599اهـا415

.ام599الظهرةب،3،الطلموأساطرودياناتمعجم:إمانمعبدالصحإمام

البعلبكى،ومنيرفارسامين:العربيةالىنقله،الإسلاميةال!ئعوبتاريخ:!رلبروكلطن،

.ام849بيروتالطيثرة،الطبة

بالظهرة،اثقالةدار،عشرةاكنيةالطبعة،المقدسال!بقاموس:وآخرونعدالملكبطرس

.ام299،الظهرةأنثروبولوجيا،اليهود:حمدانجمال

رشاد:ترجمة،فلسطينلمشكلةتاريخىتحليلالمقدسةالأرضلىالسلام:باجوتلون،جلوب

ال!نوهمبينالقديمةالعصورفىواليهوديةاليهود:عنوانتحتونضره،اثمى

،المطبوعاتلتوزيعالمصرىألمكتب،الأولىالطبعةالصتت،و(بديةسىالسب

.م1002،الظهرة

.ام499،الثانيةالطبعة،بروت،للعلومالعربيةالدار،يهوهتاريخ:كنطنجورجى

.ام929،القاهرةوآثارها،وتاريخهاجغراليت!،رودسجزيرة:غزالةحبيب

اهـ/904القاهرة،الفنيةالدار:والآثاروالوثائقالظريخفىالإسلاميةالألظبالبالثا:ححن

.ام989

.أم719،الظهرة،ومذاهبهأطوارهالإسرانيلى،الدينىالفكر:ظاظحسن

مفاوضاتإلىالقديمالعهدمناكريخعبرلليهودوالاجتماعىالسياسىالمفهوم:يففيحسين

الطمةالممريةالهنةب،4(،5991-.مأق009)أوسطيةالئرقىالسلام

.م5991،مرةالظ،للكتاب
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109-)872قايتاىالصلطنعهدفىالداخيةالأحوالملامحبعضةحجىناصرحاة-

المظربة،المؤرخينجميةتمدرها،العربىاكريخمجلةأم(694-4681هـ/

1(.79-127)صم،4502اهـ-425ربعاثلاثون،العدد

.م8691،الظهرة،بدرانمحمد:ترجمةب،8،الحضرةقصة:ول،ديورانت-

.ام769لبشر،التونشةالدار،الوسيطالعصرفىالقدسمدية:الإمامريثاد-

،422رقمعدد،المعرفةعالمسللة،إسرائيللىافويةإيث!لية:الثمىعبداقةرلثاد-

.ام799(غسطساهـ-184الأولربيع،الكويت

للدراساتعين،الأولىالطبعةالاضططد،دعاوى،العربالعالميهود:ع!محمدزبيدة-

.4002الظهرة،والاتجماعيةالإنسانيةوالبحوث

)د-ت(.،القاهرةالحانجى،مكتبة،اليهودىالمجتمع:لثنودةزكى-

،الآدابمكتبةالأ،لى،الطبعة،والإسلاموالمسيجةاليهوديةفىالقدسعدالحميد:محمدسامى-

.م1002اهـ-124،الظهرة

دار،الأولىالطبعةالعرينى،ابىزالسيد:ترجمةب،3،المليبيةالحروبتاريخ:رنسمانستيفن-

.8691،بروت،فةالثظ

.ام199،القاهرة،حمدانجمال:ثقديم،حقىيجى:ترجمة،الظهرةوسيزموند:شيوارت-

المصرية،الأنجلومكتبة،الطدسةالطبعة،الوسطىالعصورأوروبا:عاشورعبدالفتاحسعيد-

.م7591،الظهرة

.أم629،القاهرةليك،المطسلاطينعهلىفىالممرىالمجمع:

فىوممارستهاالصهونيةللادعاءاتتارخيةدارسة،والقدسايهود:فتوحالدينمحىسليمان-

.ام799،القاهرة،الضرقزهراء،الجملثوقىتقديم،المدينة

فيجامعة،الأوسطالضرقبكوثمركزعذرا(.)بنالقديمةبمصراليهودىالمعبدح!ن:ممية-

.ام299،الظهرة،كى

أبىيعقوبمولدعندراسة،ايهوديةالأفرحةحولالشبيةالمعتقدات:يوسفالسيدلموزان-

.7991،القاهرةللنثر،فيدار،البحرةبمحالظةحصرة
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.ام089،ةجلى،سةالمقلىوابئعالإسلامفىجلىالمطأش!ر:بكرالمجدعلىشلى-

السعودية،العريةالمملكة،الرياضلبثر،المريخداروايهود،ا!مريونرالثد:فرجسيد-

.ام879هـ-1!ا.7

الظهرة،العربالاتحاد،دارالأولىالطبعة،اليهوديةالثريعةلىالمومعايثور:محمدالسيد-

9791.

علىصاع:ترجمة،شةالافئلاثةوةةايهوديةالديانة،اليهودىاكريخإسرائل:،يثاحاك-

.5991بروت-بسان،الأولىالطبعةسوداخ،

عفيفى،ناصر:ترجمةاسرائل،لىاليهوديةالأمولية:نورثونومتحفيشكى،اسرائيل،فاحاك-

.1003القاهرةالذهى،روزالوسف،ال!ب

اهـ-144،بروتالجبلدار،الثالثةالطبعةب،2الطم،اليهودىاياريخ:طعيمةصابر-

.ام199

.ام079،القاهرة،العربالمجتمع:لبابوولعوفى-

.7191الظهرةوإسرافي،الطلميةالمهيويخة:راتبعان!ثة-

.أم519الظهرة،القدستاريخ:إلطرفباشاعارف-

.7991مارسالقاهرة،اليوماخباردار،وايهوديةاليهود:لثلىعبدالجيل-

بالقاهرةالتراثدار،اليهودىالدينىالفكرفىايإسلامىالأثر:قنديلأحمدعدالرازق-

اهـ.404-.ام849الأوسطالشرقبحوثمركزمعلالافتراك

الأولى،الطبعة.،ام64275-هـ./22462-،العربىالمفربفىايهودبشر:عبدالرحمن-

.م1052،القاهرة،والاجتماعيةالانسانيةوالبحوثللدراساتعين

دارالإسلاية،العصورعبرالدينار:ال!ثرعانعبداللةبنونايفالخريجىمحمدبنعبدالمجيد-

هـ.ا224الرياض،العلم

دمنهور،،نافعدار،القومىوالإدعاءالتإرةبينايهوديةالأقلياتالصرى:عبدالوهاب-

.7591،الظهرة
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اهـ-184،الظهرةالثروق،دار،الأولىابطعة؟اليهودىهومن:

.ام779

الدرايعاتمركز،نقديةرؤيةالمهونية:والمصطلطتالمفاهيمموسوعة:

.7591الظهرة،بالأهراموالاستراتيجةالسإسية

الصروق،دار،الأولىالطبعةب،8والصهونية،وايهوديةاليهودموسوعة:

.م9991،هرةالظ

سىالسبوأثرهاالمملوكىالعمرفىمصرفىالاقتصاديةالأزماتعطا:محملىعلىعثمان-

المصريةالهينة.،ام517-0251هـ./239-648والاجتماعىوالاقنصادى

م.2002،الظهرة213،رقمالممر.يين،سلسلة،للكتابالطمة

.ام199،الظهرةملىبولى،مكتبة،الحلىيثةمصرلىاليهودملف:علىعبلىهعرفه-

،القاهرة24،مج،المصريةالتاريخيةالمجلةفىمنثوربحثوايهود،الدينصلاح:القوصىعطيه-

.54-93ص،ام779

هـ/583-294الصليبيةالحروبعصرفىالإبراهيمىوالحرمالحليلالسيد:أحمدعلى-

.ام899اهـ/418القاهرة،الأولىالطبعةام،9901-187

عرض،ام178القدسفىصهيونبديراكلثالكندرابباعهدوثيقة:

والنقويقالبردياتضوءلىفلسطينتاريخمؤتمرلىألقى،بحثوتحليلودراسة

.م9991ةهرلظا،حول!ثاا،م8991

.ام869،القاهرة،الأولىالطبعةالمملوكى،العمرفىالقدس:علىالسيدعلى-

الاجتماعىونظامهموتاريخهماليهودديانةفىبحثواليهود،اليهودية:وافىعبدالواحدعلى-

)د.ت(.،الظهرةممر،نهغة،اكنيةالطبعة،والاقتمادى

والدراساتلبشرالجليلداراليهود،لدىوالطقوسواكسباتالأعاد:السعدىغازى-

.ام499،الأولىالطبعة،عمان،الفلسطينيةوالأبحاث

ترجمةوالتركى،العربالإسلامىالتاريخفىوايهودالمسيحيون:كرباجويوسففيليبفارج-

.ام499،الظهرةللنشر،سينا،الأولىالطبعة،عىالسببضر
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العسلى،كاملد.ترجمةالجرى،النقمفىيعادفاوماالإسلايةوالأوزانالم!للفالترهتسى:-

.ام579،عمان

البحوثمعهد2!.،،ايومحقت!ئريلىهمنذايإسرانجلىالمجتمع:علىححنينفؤاد-

.ام689،الظهرة،العريةوالدراسات

اهـ-954،بروتاث!فية،اليهبدار،وأسفارهماليهودأططعمزنر:حسينفؤاد-

.ام989

الأولى-الطبعة،والاجتماعىالبسىاكريخليكالمطسلاطينعصر:قاسمعبدهقاسم-

.أم899،القاهرة،الهرموالاجتماعةالإنسانيةوالبحوثللدراسات))عين((

الفكردار-الأولىالطبعةالثطولغزوةحتىالعربىالفتحمنمصرفىاليهود:

.ام879،الظهرة،وايوزيعوالنحرللدراسات

اظهرةا،طا،الشيخأحملىترجمةالصليية،الحروبزمنوالغربالثرقكلود:كماهن،-

.ام599

.8891،الظهرة،الاعتصامدار،وعقيدةتاريخاليهود:سعفان!مل-

عشرالتاسعالقرنفايةمنذواتجماعيةواقتصاديةسياسي!ةدراسة،ايمنيهودأبوجبل:كاميليا-

.أم999دمشقالنصر،دار،الأولىالطبعة،الشرينالقرنمنتمفوحتى

العامةالمصريةا!ينة،الشخعبلىاللةعبلىالرحمن:ترجمةأوروبا(فىالثطنيون:بولكولز،-

.م3991،الظهرة،للكظب

الطمةالمصريةالهيئة،هاشميخبأحمد:ترجمة،اليومويهودعثرةاكنيةالقبيلةأرثر:كيستلر،-

.ام199،الظهرة،لل!ب

والإعداد:الترجمةعلىأشرف،ابايهودى،الثعبتاريخأ:.مار!!،.لممارجوليز.-

.ام469نيويورك،اظمسةالطبعة،إبراهام،ارلانجى

الطمةالمصريةالهينة237،العدد،العربىالكتابدار،الأندلسلىاليهودعبدالمجيد:بحرمحمد-

.ام599والنمثر،للتأليف

البحوثمعهدوحديثأ،قديمأفلطينفىاليهودمطمعلدراتمدخل:شريفبديعمحمد-

.أم739،الظهرة،العريةوالدراسات
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مدبولى،مكتبة،لإسرائيلوعلاقتهمومعتقداقمأمولهمالفلاشايهود:إدريسجلاءمحمد-

.ام399،الظهرة

.ام899،الظهرةقباء،دار،الأولىالطبة،اليهوديةالديانةتاريخ:ح!نخيفةمحمد-

سللة9،عددمصر،فىايهوديةبدوالمطالجنيزة:سراججبرالنبوىححن،خليفةمحمد-

الظهرةجامعة،الشرقيةالدراساتمركزإصدار،والتاريخيةالدينيةالدراسات

.ام999

-)628عهدهافىاظرجيةاليمنوعلاقاتولهروبنورسولبنواحمد:عبدالطلمحمد-

فرع-للكتابالطمةالممريةالهينةام.(،517-01231هـ./239

.ام089،الإسبهدرية

-0125هـ./239-6)8؟الجنيزةوثانقفوءفىالمملويهةممرفىايهودالوقاد:عاسن-

.ام135999(،عددالمصر.يين)تاريخلل!بالطمةالمصريةالهيئة.(،ام517

.ام189،الظهرة،والربانونالقراؤون:فرخمراد-

الأولى،الطبةلبشر،سلمىدارالرز،ممطفىتعريبايهود،وتقايدعاداتهارد:،لوتك-

.م991،،الظهرة

الدراساتمركز،بسامأحمدحسن:ترجمة،الإسلامظلفىاليهودبرنارد:،لويس-

.ام599،دمشقالعسكرية

ا،ب،اشانبول،فيصلمؤسسةفشوراتب،2الفطنيلأ،الدولةتاريخأوزتونا:يلماز-

.ام889

دار،الأولىالطبعة،اليهوديةالديانة)5(،والوضعيةالسطويةالأديانموسوعةعيد:يوسف-

.5991،بروتاللظلأ،الفكر
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